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Kistársadalom -
kiskapuk 
BÖRÖCZ JÓZSEF 

„Et in Arcadia ego."1 

i rányítsuk képzeletbeli látcsö-
vünket Arcadiára, erre az alig tízmilliós országra Latin-
Amerika kellős közepén.2 Arcadiában mindent annyira be-
hálóz az üzleti és közélet, a kultúra és az államszervezet 
informalitása, Hogy az ország fővárosában, Malos Aires-
ben' élő külföldiek látogatta társaságokban jószerével más-
ról sem esik szó, mint kenőpénzről, korrupcióról, maffiák-
ról, összefonódásokról és patrónus-kliensi rendszerről. A 
közteret ellepik az áruk és szolgáltatások legszélesebb skálá-
ját kínáló, tolakodó utcai árusok és a higiéniai és adóelő-
írásokat csakúgy, mint a járókelők méltóságát semmibe ve-
vő, silány árucikkek és még riasztóbb szolgáltatások töme-
gét kínáló, szánalmas bazárok. Az egyre előkelősödő Malos 
Aires-i kertvárosok felé tartó utak találkozásánál, a Plaza 
de la Ciudad Washingtonon hajnalonta borostás arccal, 
kialvatlanul álldogálnak a szomszédos, Arcadiánál szegé-
nyebb országokból hivatalos papírok nélkül érkezett mun-
kavállalók, alkalmi munkalehetőségekre várva. 

Arcadia politikai életét át- meg átszövi az informalitás. 
Miután a demokráciát jó két generációnyi időre felfüggesz-
tő ezredesek uralmát eltakarította ugyanaz a geopolitikai 
logika, amely eredetileg odaültette őket, az arcadiai nyilvá-
nosság gyorsan napirendre tért afölött, hogy a diktatúra 
utáni első választások során megválasztott kormány egy 
eladdig a nagypolitikában ismeretlen diplomáciatörténészt 
nevezett ki a külügyminiszteri posztra, mondván: érthető, 
hiszen az új külügyér az új miniszterelnök veje. A négy év-
vel későbbi választások során olyan politikai csoportok és 
politikusok kerültek hatalomra, amelyek-akik úgy tűnt, 
mintha köszönő viszonyban sem lettek volna az előző tur-
nus kulcsszereplőivel. Ez az ország méretének és a hatalmi 
elitek működésmódjának ismeretében komoly teljesít-
mény, hiszen az egymást követő kormányzati ciklusokban 
szinte valamennyi érintett politikus és szakértő a Malos 
Aires-i egyetem oktatói karából, illetve az ugyancsak a fő-
városban székelő, francia mintára a múlt században létre-
hozott Arcadiai Tudományos Akadémia társadalomkuta-
tói közül került ki, s többségük egész életében Malos Aires 
három „jobb" kerületének lakója volt. A különféle ideoló-
giai táborok képviselői és a politikai pártok kulcsemberei 

közötti kapcsolattartás hiánya s a politikai beszédben vala-
mennyi csoportozat által erősen hangsúlyozott, állítólagos 
habituális másságuk tehát igazán figyelemre méltó teljesít-
ménynek számított. Ezt látva az ország legvitriolosabb tol-
lú jegyzetírója „törzsi szervezetként" aposztrofálta az ország 
politikai rendszerét. 

Az informalitás logikája annyira áthatja a közéletet, 
hogy az 1998-ban rendezett választásokat a „polgári rend" 
jelszavával nyerte meg a mindkét korábbi pártcsoport tag-
jaitól generációs alapon elkülönült új erő, a FINES-
Partido Civico de Arcadia (FINES-PACA). A „polgári 
rend" jelentésének lényege adott közegben az (addigra már 
nyolc éve demokratikus) kormányzat legmagasabb szintje-
it és az üzleti élet elitjét összekötő informalitás elleni küz-
delem ígérete volt: a FINES-PACA miniszterelnökjelölt-
jének egyik legnépszerűbb választási ígérete ebben állt, 
„mindenki eldobhatja a telefonkönyvét." Ám alig alakult 
meg az új kormány, nyomban kiderült, hogy az új „polgári 
rend" fogalma két fő elemet foglal magában: (1) az előző 
kormányzat és annak (vélt vagy valós) kliensei elleni fellé-
pést a kormányzati hatalom minden eszközével, illetve (2) 
egy, a közvéleménynek szóló kampányt úgymond a 
„külföldibűnözés" és „a maffiák" ellen. Mára, két évvel a 
FINES-PACA és rurális-geriátriai bázisú, populista koalíci-
ós partnere, a Partido Independiente de los Minimos-
Padrones (PIMP) hatalomra kerülése után nyilvánvaló: az 
új kormány politikája nem az informális összefonódások, a 
patrónus-kliensi rendszer megszüntetésére, hanem e rend-
szer kulcspozícióinak megszerzésére irányul. Erre utal, hogy 
az új kormány által poszthoz és megélhetéshez juttatott mi-
nisztériumi tisztviselők, parlamenti képviselők és szakértők 
körében erősen túlreprezentáltak a Malos Aires-i egyetem 
három-négy diákotthonának volt lakói, s ezt jelzi az is, 
hogy az új miniszterelnök mind az Adóhivatal, mind pedig 
az Arcadiai Állam Vagyonát Kezelő Ügynökség élére ka-
maszkori barátait nevezte ki. E tény ismerete nélkül meg-
magyarázhatatlan volna, miért éppen e két, kinevezésük-
kor közteherviselési kötelezettség elmulasztása és közok-
irathamisítás vádjával vizsgálat alatt álló üzletember került 
ennek, az ország Amerikai Uniós felvétele előtt nemzetkö-
zi vonatkozásban is is fontos két hivatalnak az élére. A kor-
mány egyik tanácsadója, egy korábban Nyugat-Európában 
élt ügyvéd csak részben tréfálkozott, amikor kinevezését az-
zal magyarázta, hogy a miniszterelnök tíz évvel ezelőtt, 
doktorandusz korában néhány hónapig nála lakott. 
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Ennyi talán elég is a képzeletbeli Arcadiáról. Fordít-
sunk egyet a távcsövön, s élesítsünk Magyarországra. 

Az Angelusz Róbert és Tardos Róbert vezetésével, 
az államszocializmus összeomlása előtt három évvel 
készített, kiváló kérdőíves felmérés adatainak4 újra-
elemzése során doktoranduszaimmal és kollégáimmal 
több összefüggésben is arra a következtetésre jutot-
tunk,5 hogy az informális hálózatok nagysága és típu-
sai - még a kvantitatív elemzés sok szempontból dur-
va és pontatlan eszközei segítségével is jól kitapint-
ha tó módon - növelték a társadalmi egyenlőtlensé-
geket, mérjük az utóbbiakat akár jövedelemben, akár 
lakásviszonyokban. Egy nemzetközi vizsgálat magyar 
válaszadói még a legrutinosabb adatelemzőket is meg-
lepték, amikor 1996-ban a sikeres vállalkozáshoz 
szükséges dolgok listájából elsöprő többségben az in-
formális kapcsolatokat választották, melyek így jócs-
kán megelőzték még a tőkét is. A volt államszocia-
lista vállalati vezetők informális társadalmi hálózatai 
oly lényeges elemeivé váltak az átalakulásnak, hogy 
nemcsak azt határozták meg, kik kerülnek az immár 
kapitalizmuskonformmá alakított vállalatok élére, és 
nem is csak azt, kinek a kezébe-nevére kerül az álla-
mi tulajdon, de jócskán befolyásolták a létrejövő új, 
tőkés vállalati szervezet szerkezetét is.7 Mivel a válla-
latszervezet az intézményi közgazdaságtannak és a 
gazdaságszociológia vele határos részének egyik fő 
empirikus vizsgálódási területe,8 ez utóbbi állítás el-
méleti implikációi meglehetősen messze vezetnek. 
Későbbi elemzések" mind közvetlen megfigyelések 
alapján, mind pedig indirekt következtetésekkel alá-
támasztották e megfigyeléseket. 

Az alábbiakban történeti-összehasonlító szemszög-
ből, a világ egyéb, n e m kelet-közép-európai társadal-
maiban megfigyelhető informalitás közegében próbá-
lom értelmezni magyar társadalom e szembetűnő vo-
nását, s elgondolkodom a jelenség lehetséges társada-
lomtörténeti okain. Itt főként az informalitás gazda-
sági megnyilvánulási formáira összpontosítok. Hason-
ló eszmefuttatás minden bizonnyal ugyancsak elmond-
ható volna a politikai szféra működésmódja vagy a tár-
sadalmi elitek szerveződési mechanizmusai kapcsán. 

Informalitás és társadalmiság 

A szociológiában a „formális szervezet" fogalmát 
olyan csoportokra alkalmazzák, melyeknek működé-
sét explicit és kézzelfogható - általában szakemberek ál-
tal megfogalmazott, rituálisan elfogadott, és többé-
kevésbé minden ér intet t számára nyilvánosan hozzá-
férhető - szabályok és előírások fogják keretbe. A sza-
bálykövető viselkedést formális magatartásnak neve-
zik; a társadalmi magatartások minden egyéb formája 
informális viselkedés. 

Az informalitásról, pontosabban a formalitás-in-
formalitás viszony társadalomspecifikus normáiról 

igen nehéz moralizálás nélkül, történeti-összehasonlí-
tó összefüggésben szólni. Ennek az a fő oka, hogy a 
formalitás-informalitás viszonynak még a társada-
lomtudományos beszédmódját is átpolitizálja a „Nyu-
gat" köznyelvből beszűrődő identitásdiszkurzusa. 
Mint azt a társadalomtudományok klasszikusai megfi-
gyelték és mind elemzéseikben, mind pedig elmélete-
ik előfeltevésrendszerében megjelenítik, a „nyugati" 
ipari kapitalizmus történetének fontos fejezeteit át-
hatotta a formalitás morális előrébbvalóságának kép-
zete. Párhuzamosan azzal, ahogy kialakult a modern 
kapitalizmus két, ma ismert legnagyobb intézménytí-
pusa - az iparvállalati szervezet és a modern „nemzet-
állami" apparátus - , a „nyugati" társadalmak gyakor-
lata úgy változott meg, hogy tagjaik normarendszeré-
be beépült a társadalmi viselkedés területén a formá-
lis szabályok követésére vonatkozó elvárások egy 
meghatározott szintje és formája. Történeti-összeha-
sonlító szemszögből azonban e sok szempontból fon-
tos fejlemény történeti kivétel volt, méghozzá kettős 
értelemben. Egyrészt a formális szabálykövetés e mo-
ralizáló elvárása a világ Nyugat-Európán és ennek 
észak-amerikai kiterjesztésének egyes társadalmain 
kívüli, jó kilencven százalékában nem vált uralkodó to-
posszá. Pontosabban olyan morális rend alakult ki, 
melyben a formális magatartások és ezek informális 
alternatívái között könnyed, természetes, hanyag ele-
ganciával mozognak a társadalom kompetens tagjai. 

Másrészt kivétel ez a diszkurzív fejlemény abban az 
értelemben is, hogy a moralizáló, formalitáselvű 
„nyugati" beszédmóddal még a nyugati társadalmi 
gyakorlatok legpuritánabb változatai sincsenek össz-
hangban. Naivitás ugyanis azt képzelni, hogy a „nyu-
gat" társadalmai betartják az összes érvényben levő 
formális szabályt és előírást, vagy hogy a formális sza-
bályok ismerete önmagában értelmes és elégséges le-
írását adná e társadalmak működésének. Épp ellenke-
zőleg: a társadalmi lét még a „nyugat" szabályozott 
társadalmaiban is elképzelhetetlen anélkül, hogy tag-
jainak kényelmesen, megbízhatóan és könnyűszerrel 
rendelkezésükre ne állna az informális magatartásfor-
mák gazdag választéka. Igen gazdag e választék, még 
akkor is, ha közép-európai szokás szerint amikor „vi-
lágot" mondunk, annak csak a nyugat-európai és 
észak-amerikai szegletére gondolunk. Még az így defi-
niált nyugaton belül is szédítő az informalitás-forma-
litás viszony formagazdagsága, gondoljunk arra, mi-
csoda különbség lelhető fel a „korrupció" kulturáli-
san kódolt fogalmai között mondjuk svéd-olasz össze-
hasonlításban. Mármost, még ha az összevetés alap-
ját tovább szűkítve a „nyugat"-nak csak a protestáns-
puritán szeletét hasonlítjuk a világ többi részéhez, ak-
kor is aligha juthatunk arra a következtetésre, hogy 
az előbbi kizárólag vagy akár csak túlnyomórészt for-
mális, az utóbbi pedig csak/jobbára informális volna, 
hiszen mindegyik formális is, informális is. A fő elté-
rés inkább az, hogy a protestáns-puritán „nyugat" ref-
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lexív alanya úgy tekinti, a testiséghez, a világi élveze-
tekhez, az intim, elengedett emberi kapcsolatok ösz-
szes egyéb megnyilvánulásához hasonlóan az infor-
malitás különféle megnyilvánulásai miatt is lelkifur-
dalást, bűntudatot kell éreznie. E felfogástól valóban 
távol áll a mai magyar gyakorlat. 

Az informális elemeitől megfosztott társadalmi lét 
gondolata a legabszurdabb negatív utópiák közé tar-
tozik. Mint azt a szociológia terepmunkásai a nagy 
ipari szervezetek és állami apparátusok kialakulásá-
val egyidó'ben, igen helyesen megfigyelték, a mégoly 
formalizált, nagy szervezetek életének jelentó's részét 
is szükségszerűen az informalitás ethosza szervezi. Ügy 
tűnik, bármely modern társadalmi-politikai rendszer-
ben - így a kapitalizmus mégoly „fejlett" válfajaiban 
is - az egészséges lelkületű emberek a társadalmi lét 
elengedhetetlen és fontos összetevőjeként tartják szá-
mon az informális viszonyok és eljárásmódok kínálta 
spontaneitást, közvetlenséget és kreativitást. A társa-
dalmi lét legélvezetesebb, emberhez legméltóbb pilla-
natai mind-mind informális viszonyokban öltenek 
testet. A n n a k ismerete, adott társadalom tagjai mi-
lyen helyzetekben, milyen informális szabályok men-
tén, milyen következményekkel kerülik meg a formá-
lis előírásokat, s hogy milyen magatartási műfajokra 
terjed ki az általuk elfogadhatónak-élvezetesnek ta-
lált informális viszonyok köre, legalább annyit el-
árul a társadalom működéséről, mint a formális sza-
bályok rendszere. Az igazán izgalmas terület a ket-
tő viszonyában megfigyelhető változatosság megér-
tése. 

A formális szabályok léte szükségszerűen azzal jár, 
hogy az emberek így vagy úgy, informális úton meg-
kerülik, s egyéni igényeik, szükségleteik, lehetősége-
ik idioszinkretikus rendszeréhez idomítják őket. Az 
informalitás mindenüt t jelen van: szervezetszocioló-
giai értelemben tényleg minden nagykapu mellett 
van (legalább) egy kiskapu. A n n a k megértéséhez, 
hogy a nagy szervezetek formális szabályok betartatá-
sára hivatott középvezetői miért csak ritkán, vona-
kodva és akkor is rossz hatásfokkal sújtanak le az in-
formális megoldásokra, két szempontot érdemes fi-
gyelembe venni. Egyrészt még a legformalizáltabb, 
legfegyelmezettebb társadalmakban is oly nagy a le-
hetséges informális megoldások száma, és skálájuk 
oly széles, hogy lehetetlen valamennyi informális 
megoldást kizárni. Emiatt az tűnik a legintelligen-
sebb vezetői stratégiának, amely megelégszik az infor-
malitás kordában tartásával, és arra törekszik, hogy 
lehetőség szerint csak a nagy szervezet működésére 
nézve legártalmasabb formáit korlátozza az informa-
litásnak. 

Ráadásul a kiskapuk bizonyos típusai nem szükség-
szerűen ront ják a formális szervezetek működésének 
hatékonyságát — sőt. A különféle tulajdonosi és me-
nedzseri rezsimekkel, döntésekkel, stratégiákkal és 
módszerekkel szembeni munkavállalói ellenállás egyik 

legszellemesebb módozata éppenséggel a sztrájk azon 
válfaja, amelyben a vállalat működését nem munka-
beszüntetéssel, hanem úgy lassítják-állítják le a dol-
gozók, hogy betűről-betűre betartják a vállalat és en-
nek intézményi környezetét képező állami és egyéb 
szervek és hatóságok összes szabályát, előírását. A 
munkavállalói nyomásgyakorlás e módozatának léte 
önmagában jelzi, hogy a dolgozók - emberi lények lé-
vén - apróbb-nagyobb informális megoldások ezrei 
segítségével teszik saját munkájukat könnyebbé (sok 
esetben: eleve lehetségessé), akár a formális szabá-
lyok ellenében is. 

L J 
JL JLa bárki akkurátusan 

számba venné, valamely, mégoly formalizált „piaci" 
környezetben működő, mégoly formális belső rend-
szerű nagyvállalat mégoly sikeres vezetője pontosan 
mit is csinál napi munkája során, az elemzés aligha 
azzal nem végződne, hogy a cégirányítás mint tevé-
kenység formális terminusokban bajosan leírható. A 
vezetői munka óriási hányada nem más, mint „befek-
tetés" a formális szabályrendszerekben nem rögzíthe-
tő, pontosan alig körvonalazható, informális hálóza-
tok építésébe. A business school típusú vezetőképző 
intézmények tananyagának jelentős része az úgyneve-
zett „személyközi kapcsolatokkal" kapcsolatos készsé-
gek fejlesztésére irányul. E kapcsolatok körébe magá-
tól értetődő módon tartozik bele nemcsak a beosztot-
takhoz, hanem a „piac" és az egyéb makrotársadalmi 
struktúrák logikája szerint egyenrangú partnerekhez 
és versenytársakhoz, illetve a felettesekhez fűződő vi-
szony is. 

A kapitalizmus jó négy évszázados történetében a 
különféle, különböző mértékben zártkörű és elitter-
melő felsőoktatási intézményektől, kluboktól és egye-
temi diákszervezetektől az exkluzív sporttevékenysé-
geken és - klubokon keresztül a jótékonysági bálokig 
és koncertekig kulturális mintáktól, nemzeti hagyo-
mányoktól és történeti közegtől függően intézmé-
nyek egész sora szolgált kiszámítható, kulturálisan el-
fogadott terepként a tulajdonosi és menedzseri elitek 
tagjai közötti kapcsolatépítéshez. Az informalitás ci-
viltársadalom-stimuláló szerepét jól mutatja, hogy a 
nyilvános intézmények - éttermek, kávéházak, kocs-
mák, szalonok, olvasókörök, vitafórumok, színházak, 
koncerttermek, mozik, terek, utcák, lakóházak stb. -
informális társadalmi „profilja" hajszálpontos térkép 
formájában adva van az adott város lakóinak fejé-
ben. A mai budapesti, párizsi vagy dzsakartai közeg-
ben való eligazodás képessége nagyrészt abban áll, 
tudjuk-e, hol, mikor, milyen körülmények és szabá-
lyok közepette lesz módunk a magyar, francia vagy 
indonéz társadalom mely szeletével, informális körül-
mények között találkozni. Társadalmiságunk sikere 
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nagyrészt az informális viszonyokban való eligazodás 
és részvétel sikerét jelenti. 

A gazdaságszociológiában mára közhely," hogy az 
adott pillanatban alkalmazásban állók körében keres-
ve sem találunk olyanokat, akik ne valamilyen infor-
mális kapcsolati e lem révén tettek volna szert állá-
sukra. Ezek közül általában a felületes, távolabbi is-
meretségek a leghasznosabbak: nagyobb számuk és 
szélesebb társadalmi „merítési körük" jóvoltából e fe-
lületes ismeretségek több és értékesebb információt 
képesek gyűjteni és továbbítani az érdeklődó'khöz, és 
könnyebben hozzák te tő alá az állásszerzés legfonto-
sabb fázisát, az első kapcsolatteremtést a munkaadó 
és a munkakereső között, mint az intenzív összetarto-
zást, szolidaritást és közösségélményt kifejező, sok 
esetben formalizált, nagyobb elkötelezettséget és be-
fektetést igénylő, s emiatt jóval kisebb számban és 
szűkösebb skálán rendelkezésre álló, szorosabb kap-
csolatok.12 Könnyű átérezni a „gyenge kötések ereje" 
képletben foglalt szociológiai tétel igazságtartalmát: 
bárki, aki ismeri például a tudományosság, a felsőok-
tatás, a művészetek vagy a tágabb értelemben vett ér-
telmiségi lét mindennapjai t , pontosan tudja, milyen 
fontos része e területek szakmai életének az informá-
lis információátadás, segítségnyújtás és szolidaritás, il-
letve ezek ellentett je, az ugyancsak informális infor-
mációeltitkolás, „betartás" és „fúrás". Ugyanez mond-
ha tó el a bürokráciák különböző szintjeiről, vala-
min t a kis- és középvállalkozások egymáshoz fűződő 
viszonyairól. 

Az észak-amerikai kisvállalkozás-szociológia jó egy 
nemzedékkel ezelőtt mutatta meg először az etnikai 
hálózatok fontosságát: e szervezettípusban az azonos 
etnikai csoportba tartozó egyének mind „piaci", 
mind nagyvállalati közegben, mind hierarchizált, 
mind pedig nagy számú, hasonló rangú versenytárs 
jelenléte mellett igencsak ügyesen jut tat ják egymást 
9 különféle vágyott társadalmi erőforrásokhoz azál-
tal, hogy etnikai csoportjuk többi tagjának informá-
lis úton rendelkezésére bocsátanak stratégiai pozíciói-
dat.13 így még a „fejlett" tőkés társadalmak legszabá-
lyozottabb, technológiailag legellenőrzöttebb, legfe-
gyelmezettebb színhelyei - a hadsereg, a börtön és a 
munkahely - is az informális társadalmi viszonyok 
gazdag választékát kínálják. Mindez egyebek mellett 
arra is alkalmas volt, hogy kollektív tapasztalati alap-
jául szolgáljon a gazdaságszociológia Polányi Károly 
által jó két generációval ezelőtt megfogalmazott alap-
tételéhez a gazdasági cselekvés társadalmi beágyazott-
ságáról.'4 

Az informalitás m i n t gazdasági szektor 

Az informalitás fogalmára ráépül egy másik szakterü-
let is. Az összehasonlító fejlődésgazdaságtan és a gaz-
daságszociológia határterületén kialakult nagy hatá-

sú irodalom,15 melynek tárgya az adófizetési, regisztrá-
ciós és szabályozással összefüggő előírásokat elkerülő, 
rejtőzködő vállalkozások és egyének gazdasági tevé-
kenysége egy olyan közegben, ahol a hasonló tartal-
mú gazdasági tevékenységeket az adózás, a regisztrált-
ság, a szabályozottság és a nyilvánosság ellenőrző ha-
talma jellemzi.16 

Az e szektorba tartozó tevékenységek köre igen 
széles.1' Főbb típusaiként szokás megkülönböztetni 

• a létfenntartás informális szektorát,18 amely a lét-
minimum szintjén kínál megélhetési lehetőséget La-
tin-Amerikában vagy Közép-Európában a nagyváro-
sok környékének szeméttelepein guberáló, a Rio de 
Janeiró-i, New York-i vagy kalkuttai utcákon tengő-
dő, a mulatókban gyufát és cigarettát, a „jobb" Los 
Angeles-i útkereszteződésekben narancsot, a VIII. 
kerületben és a világ összes metropoliszának „vigalmi 
negyedeiben" elemi nemi szolgáltatásokat áruló nyo-
morultaknak, 

• a centrumországok világvárosainak etnikai zárvá-
nyaiban1" (így a New York-i vagy Los Angeles-i kí-
nai, vietnami, korábban olasz, lengyel stb. negyedek-
ben) működő, sokban a tizenkilencedik századi Ang-
liára emlékeztető nyomor körülményei között virág-
zó termelési tevékenységet, és 

• a hajlékony és alkalmazkodóképes gazdasági specia-
lizáció informális kisvállalkozói szektorát20 például az 
olaszországi Emilia Romagna tartományban vagy 
akár a hatvanas évek vége óta a magyar gazdaságban. 

A világ szinte minden pont ján fellelhető informá-
lis szektorban tevékenykedő legkülönfélébb osztály-, 
réteg- és kaszthelyzetű, minden rendű s rangú embe-
rek életének, megélhetésének logikája azért társada-
lompolitikai kérdés, mert az informális szektor szocio-
lógiája implicit módon az államnak - a gazdaság mű-
ködése feletti kollektív demokratikus ellenőrzés 
egyetlen potenciálisan hatékony közhatalmi intézmé-
nyének - a szociológiája is. 

A gazdasági tevékenységek regisztrálatlansága 
ugyanis láthatatlanná, s így védtelenné teszi a gazda-
ság szereplőit. Ez áll ugyan minden résztvevőre, de 
különösen igaz a gazdasági folyamatok alárendelt 
helyzetű szereplőire. Önmagában az, hogy a munka-
vállaló sikerrel ki tud bújni a munkajövedelmekhez 
kapcsolódó közteherviselési kötelezettség alól, csak 
kis részben kompenzálja a munkavégzés minden egyéb 
aspektusára kiterjedő, teljes kiszolgáltatottságáért. 1 

A nyilvántartás, illetve a termelési és kereskedelmi 
feltételek, körülmények szabályozottságának hiánya 
miatt ugyanez vonatkozik az informális szektor fo-
gyasztóira is, különösképpen az informális közegben 
beszerzett, olcsóbb áruk minőségével kapcsolatban. 
A közintézmények ugyancsak megsínylik az informá-
lis szektor elharapódzását, hiszen a bevételek meg-
csappanása elszegényíti, és a polgárral szemben egyre 
inkább ragadozói mentalitásra csábítja az államot, s 
eközben ellehetetleníti azon polgárait, akik a jóléti 
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állam íratlan társadalmi szerződése alapján joggal vé-
lik úgy, jogosultak arra, hogy részesüljenek az állam 
által biztosított köz- és magánjószágokból. Az elem-
zők politikai orientációjától és vérmérsékletétől füg-
getlenül az informális szektor nemzetközi szakirodal-
mának egybehangzó megfigyelése, hogy ceteris 
paribus a gazdaság informalitása a tőkének kedvez 
mind a munkavállalóhoz, mind a fogyasztóhoz, mind 
pedig az államhoz fűződő kapcsolatában. 

Annak ellenére, hogy értelmezhető kapcsolatban 
nem állt az informalitás nemzetközi összehasonlító 
irodalmával, meglepően hasonló fogalmi rendszer-
ben mozgott mind a magyarországi reform-közgazda-
ságtan, mind pedig az állampárt gazdasági reformpoli-
tikai lépéseit megalapozó reformista intellektuális 
mozgalom. Az informalitás itt is az (adott esetben 
államszocialista reform-)gazdaság egyik szektoraként 
jelent meg. Mindezt egy fogalmi csúsztatás tette lehe-
tővé, ami két helyes tapasztalati megfigyelést kap-
csolt össze. Ezen iskola képviselői helyesen mutat tak 
rá, hogy a magyar gazdaság nagy része a valóságban 
kívül esik a központi állami tervezés és ellenőrzés ha-
tókörén. E szektor az államszocializmusra jellemző eu-
fémizmussal a második gazdaság nevet kapta. Tovább 
kuszálta a dolgokat, hogy később a munkahelyi belső 
alvállalkozásra is a „második gazdaság" címkét kezd-
ték alkalmazni. Ezt követték a KGST-piacok, a „kis-
határforgalom" és a kis tételben zajló, „népi" csempé-
szet, a prostitúció újraéledése, a regisztrálatlan szoba-
kiadás és az utcai pénzváltás - s e nagyon is különbö-
ző jövedelemszerzési és költségcsökkentő intézmé-
nyek is mind-mind a „második gazdaság" egyre daga-
dó fogalmába zsúfolódtak. 

A reformerek arra is rámutattak, igen helyesen, 
hogy az ebben a nem tervezett és nem is állami tulaj-
donú szektorban a társadalmi viszonyokat pókháló-
szerűen át- meg átszövik a személyesség és az infor-
malitás szálai. A kapcsolatrendszerek, amelyek a má-
sodik gazdaságot alkotó egyéneket illetve mikro- és 
kisvállalkozásokat egymáshoz fűzték, megemelték az 
informális társadalmi hálózatrendszerek jelentőségét. 

M indkét megfigyelés em-
pirikusan helyes volt. Á m csúsztatás volt olyatén egy-
szerű megfeleltetésük, mely szerint az első gazdaság 
formális, a második informális lett volna. Mindezt te-
tézte, hogy a reform-közgazdaságtan legjobbjai is hi-
básan olvasták a legjelentősebb magyar gazdaságant-
ropológust, s a „piac kontra redisztribúció"22 kétosz-
tatú23 sémájára egyszerűsítették Polányi24 híres moza-
ik-tipológiáját - amely szerint bármely gazdasági 
rendszer az újraelosztás, a reciprocitás és a csere há-
rom alaptípusának sajátlagos, csak rá jellemző intéz-
ményekben megvalósuló együttállásával („mozaiksze-

rű" összekapcsolódásában) határozható meg. Mindez 
a következő fogalmi megfeleltetésekhez vezetett: 

• első gazdaság = állami vagy szövetkezeti tulaj-
don, redisztribúció és formalitás; 

• második gazdaság = se-nem-állami-se-nem-szö-
vetkezeti tulajdon, piac és informalitás. 

E modell lényegében Gábor R. István és Galasi 
Péter egyik idevágó, fontos és eredeti meglátásának 
áramvonalasított változata volt. Ebben25 a szerzők az 
informalitást még az államszocialista gazdaság szek-
torális alapmegoszlásától viszonylag független kérdés-
ként kezelték. A második gazdaság fogalmának hízás-
nak indulása, s végül is a „sztálinista államszocialista 
modelltől való magyar eltérések" általános jelölőjévé 
válása során azonban egymásba fordult a két elemzé-
si dimenzió, s a formalitás/informalitás megkülönböz-
tetése mintegy rámásolódott az állami tulajdon/egyéb 
tulajdon megkülönböztetésre. A rendszerváltozást ez-
zel a meglehetősen leegyszerűsített fogalmi rendszer-
rel érte meg a magyar társadalom. 

E kétosztatú modell - egyszerűsége és takarékos jel-
lege folytán, illetve azért, mert pontosan illeszkedett 
a hidegháború hatalmi konstellációihoz, s így alkal-
mas volt arra, hogy mindkét oldalon, illetve mind-
két oldal belső ellenzékénél politikai eszközzé vál-
jék - igen népszerű fogalmi rendszer volt.26 Ugyanak-
kor a benne foglalt leegyszerűsítés miatt egyszerre jel-
lemeze a rövid- és a csőlátás. Kizárólag a második gaz-
daságon belüli informalitásra irányította a figyelmet, 
s nem észlelte a „tervezett", állami szektoron belül lé-
tező informalitást. Ezzel akadályozta, hogy felismer-
jük az államszocialista időszak vállalatvezetői köré-
ben kialakult, egyre komplexebb, többdimenziós in-
formális társadalmi hálózatok gazdasági, politikai és 
kulturális jelentőségét.27 

A reformszociológusok és -közgazdászok vonatko-
zó rövidlátását részben az is magyarázza, hogy az ak-
koriban népszerűvé vált fogalomnak, a „civiltársada-
lomnak" „az államtól viszonylag független, annak ha-
talmát korlátozó és ellenőrző társadalmi integrációs 
csoportosulások és tevékenységek" értelemben vett 
jelentése időközben az explicit, hangsúlyozott ellen-
zéki értelmiségi körökre szűkült. Ennek különös kö-
vetkezményei lettek. Hajlamosak lettünk megfeled-
kezni a csöndben, diszkréten az államszocializmus 
gazdasági, politikai és kulturális világából kivonult, 
vagy attól eleve távolságot tartó maszekok, kisvállal-
kozók s minden rendű-rangú egyéb kisemberek milli-
óiról és a félig a rendszeren belül, félig ennek repedé-
seiben megszólalásig nyugati kollégáikra emlékeztető 
vállalatvezetőkről mint a rendszerlazító civiltársada-
lom fogalmának lehetséges tagjairól. A civiltársada-
lomként megjelent ellenzék „kemény magja" egyéb-
ként28 jó két-háromszáz emberre terjedt ki, s az ellen-
zékiség alapelemei — a házibulik, az aláírásgyűjtés, a 
bújkáló szellemi lét, a szamizdattevékenység, a nyuga-
ti sajtóval és egyetemi világgal való kapcsolat tar tás-
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mind-mind egy lényegét tekintve informális, kapcso-
lathálózati életforma habituális elemeit sulykolta 
résztvevőibe - s negatív értelemben a társadalom 
azon tagjaiba is, akik ilyen vagy olyan, társaskapcso-
lati, földrajzi, korosztálybeli, habituális, stb. okoknál 
fogva kívül maradtak e körökön. A mai értelmiségi 
és politikai elitpozíciókért való - így az állami és ma-
gánpénzek, hatalom, megszólalási lehetőségek és 
presztízs elosztása körüli - iszapbirkózás mögött 
nagyrészt ugyanezek az informális társashálózati 
összefüggések - kapcsolódások és kizáródások - lel-
hetők fel. 

Mindez nyitva hagyja azonban a kérdést, honnan 
származik az informális hálózatok mint magatartási 
minta történeti ereje. 

Az újra feltalált informalitás 

Közismert, hogy Kelet-Közép-Európa szerteágazó gaz-
daságtörténetének közös eleme a krónikus tőkehi-
ány. A gyarmatosításból származó tőkefelhalmozási 
lehetőségekből földrajzi fekvésünknél illetve egyéb 
sajnálatos birodalmi környülállásoknál fogva kima-
radtunk, a második jobbágyság és a korai kapitaliz-
mus perifériás viszonyaira jellemző, folyamatos érték-
kiszippantás következtében a kapitalizmus e tájon 
úgy-ahogy kialakulgató formái másodlagosak, rozo-
gábbak és bizonytalanabbak voltak, s kezdettől fog-
va, alapszerkezeteikben függőségi viszonyban álltak a 
kapitalizmus néhány száz kilométerrel nyugatabbra, 
néhány száz évvel korábban, néhány száz százalékkal 
erőteljesebb struktúrákban lértrejött válfajaitól. 
Mindezt már a századforduló táján pontosan látták 
régiónk legjobb társadalomtudósai.2" 

Hogy valamely régiót épp az ipari kapitalizmus 
időszakában sújt a tőkehiány, az egyik fontos követ-
kezménye, hogy a térség ipari üzemei a tőkével ellá-
tottabb régiók hasonló vállalkozásainál kisebbek és 
kevésbé gépesítettek lesznek. Régiónk gazdaságtörté-
neté t pontosan ez az alapvonás jellemzi a legiparoso-
dottabb nyugat-európai vidékekkel való összehason-
lításban. 1 Mármost szokás szerint e különbséghal-
mazból általában a technikai elmaradottság és az eb-
ből levezetett alacsonyabb jövedelmezőség sorscsa-
pásszerű fogalmára összpontosítunk. Én most másféle 
fókuszt javaslok. Gondol juk végig azt, mik a kisebb 
méret és a kevésbé előrerohant gépesítettség társada-
lomformáló összefüggései a sorscsapás-mitológián és 
az önfelmentésen túl. 

A 
X. JL méret és a gépesítettség 

mértéke igen szorosan összefügg a formalitás-infor-
malitás mint társadalommorfológiai jellegzetesség 

kérdésével. Ha ki indulópontként elfogadjuk azt az ál-
lítást, hogy a társadalmi lét, benne az emberek meg-
élhetését biztosító tevékenységek (röviden: a gazda-
ság) szervezeti viszonyainak nem a teljes formalizált-
ság, hanem a formalitás és az informalitás összjátéka 
a „természetes" működésmódja, akkor a kisebb szer-
vezetekre tagolt és viszonylag kevésbé gépesített ipa-
rosítás történeti tényéből két fontos következmény 
adódik. Elsőként az ipari szervezetek kicsiny méreté-
ből és gépesítettségének korlátaiból a formális mun-
kahelyi viszonyok viszonylagos gyengesége követke-
zik. A ma ismert erős, a társadalom pénzügyi erőfor-
rásainak jó felét újracsatornázó, a társadalmi újrater-
melés minden szeletében jelenlevő államszervezet-
hez fogható mértékben robusztus, és formális belső 
szabályok bonyolult rendszerével összetartott ipari 
termelő szervezetek nélkül nem világos, vajon ponto-
san hol, milyen társadalmi helyzetben kellett volna-
kellene a formalitásra vonatkozó fegyelmezési és mo-
rális normáknak kialakulniuk. A közép-európai ál-
lam hagyományos széttagoltsága, erőtlensége, leg-
újabbkori történetének túlnyomó részét jellemző, 
tartós legitimációs válsága igencsak megrövidíti azon 
intézmények sorát, ahol a régió társadalmai modern 
történelmük utolsó százegynéhány éve során ki tud-
ták volna kísérletezni, s meg tudták volna tanulni, 
miért s miként kellene alávetniük magukat a formali-
tás normaszerkezeteinek. A modern ipari kapitaliz-
mus közép-európai története szinte kizárólag a kiska-
pukat nyitogató, informális mentalitást támasztja 
alá. Adott körülmények közepette — jobb hí ján írom 
le ezt a túlterhelt jelzőt - ez ugyanis az ésszerű maga-
tartás. 

A közép-európai kapitalizmus e strukturális jelleg-
zetességeinek megfelelően a magyar gazdaságtörténet 
a kisvállalkozások számszerű erejéről és ellenálló-
képességéről tanúskodik. A Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet 1930-as évektől folyamatosan rendelkezés-
re álló kiadványának tanúsága szerint például Magya-
rországon a kisvállalkozások, a magángazdálkodók és 
az „önállók" aránya rendre magasabb, illetve még a 
sztálinizmus időszakában is csak kicsivel alacso-
nyabb, mint Ausztriában vagy Németországban.31 A 
magyarországi önállók aránya csak a hetvenes évekre 
mutat csökkenést,32 vagyis e létforma túlélte az 
államszocialista átalakulást és sztálinizmust, s különö-
sen a szolgáltatások területén jócskán belenyúlt a Ká-
dár-korszakba. A magyar kisvállalkozói világ történe-
ti-szervezettipológiai kontinuitását csak a második 
gazdaság tőkebefektetést egyáltalán nem igénylő te-
rületeinek felfutása szakította meg. Ezek legkézenfek-
vőbb módozata a háztájizás, illetve az állami és szö-
vetkezeti tulajdonú termelőeszközök segítségével ter-
melt javak és szolgáltatások informális úton történő, 
magáncélú elsajátítása volt. Ez lényegét tekintve 
igen szűk horizontú, korlátozott mozgásterű gazdasá-
gi stratégiát tett csak lehetővé. 
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E társadalom- és gazdaságtörténeti kontinuitás 
olyan vonásokat őrzött meg, melyek igen kevéssé 
kedveznek a nagyipari világban való eligazodáshoz, 
sikerhez szükséges fegyelem, személyesség nélküli bi-
zalom, és általában a formálisan szabályozott társadal-
mi viszonyok kialakulásának. A magyar társadalom 
gazdaság- és társadalomtörténeti csomagját nagyrészt 
ez, a kisemberi-kézművesvilág közvetlen kapcsolato-
kon, személyes etikán és egyedi viszonyokra kidolgo-
zott bizalmon alapuló mentalitásbeli kontinuitása te-
szi ki. A kis ügyletek, kis profitok, kis vágyak, kis le-
hetőségek, kis távlatok világa nagyon sajátos, kistár-
sadalmi világképben fejeződik ki. A magyar gazdaság-
és társadalomtörténetből egy alapvetően kispályás, s 
így értelemszerűen kiskapus szervezet-, mentalitás- és 
társadalmi viszonyulástípus uralma adódik. 

F 
J / társadalom-alaktani meg-

fontolás talán még arra is alkalmas lehet, hogy általa 
legalább e szempontból mentalitástörténeti kontex-
tusába helyezzük a magyar történelem kádári korsza-
kát. Az informalitás ugyanis olyannyira elterjedt és 
átható jellegzetessége volt az 1960-as évek Magyaror-
szágának, hogy a Kádár-rezsim sokat emlegetett, el-
lentmondásos engedményei csaknem kizárólag az 
informalitás világában valósultak meg. 

A kádári politizálás lényege e vonatkozásban az 
aszimmetrikus jogi informalitás volt. A társadalom, a 
politika és a gazdaság életének csaknem minden terü-
letére behatoló, sztálinista korlátozásokat és előíráso-
kat csak nagy ritkán, akkor is félig-meddig és vona-
kodva törölték el. A hatvanas évek kádári innová-
ciójának lényege a május elsejei kacsintás volt: az az 
informális, expressis verbis soha, csak mimikában, be-
széd-intonációban és egyéb metaszöveg-területeken 
artikulált ígéret, hogy a formális (sztálinista) szabályo-
kat mi (=a hatabm) esetleg nem tart(at)juk be. Hogy 
pontosan mikor s mely szabályokat, törvényeket, elő-
írásokat tart(at) be a hatalom, s melyeket, s mily kö-
rülmények között nem, hogy mindez mitől függ, az 
ennek eldöntésére való képesség volt a politikai ha-
talom történeti-szociológiai definíciója a kádári ál-
lamszocializmusban. Mivel a szabályok be (nem) tar-
tásáról szóló döntés definíció szerint informális, a ká-
dári időszak hatalomgyakorlásába mélyen beépült az 
önkényes informalitás elvének e csendőrpertus válto-
zata. A lakosság szemében mindez a diktatúra egyfaj-
ta felpuhult, peróni-populista változataként tűnt fel; 
a moszkvai gazdához fűződő viszonyban pedig a lehe-
tőségekhez képest egy híres-hírhedt latin-amerikai 
minta - „engedelmeskedni de nem végrehajtani" -
mélyen közép-európai változatát valósította meg. A 
magyar társadalom pontosan „vette" az e kacsintás-
ban artikulált informális jelzést, s maga előtt sem tisz-

tázta soha, gúnyból vagy visszakacsintásból janibá-
csizta kétes jellemű urát. 

Itt lépnek be történetünkbe térségünk többi orszá-
gának polgárai — méghozzá a szó szoros értelemben s 
milliószámra. A hatvanas évek vége táján jelenik 
meg ugyanis Magyarországon a nemzetközi idegenfor-
galom, s indul meg az a társadalmi átalakulási folya-
mat, melynek már „csak" geopolitikai átállítás-tech-
nikai és rendszerváltás-levezényléstani részletkérdése 
volt az államszocializmus 1989-as hangtalan összeom-
lása. A magyar társadalom belső keletkezésű, történe-
tileg öröklött informalitásának újbóli uralkodó min-
tává válását megkönnyítette s hatását megtöbbszö-
rözte, hogy a kereskedelmi vendégfogadásra csaknem 
teljesen felkészületlen Magyarországon hirtelen milli-
ós tömegben, elszántan kikapcsolódási célból megje-
lent az osztrák és a nyugat-német társadalom osztály-
piramisának alsó kétharmada, továbbá a keletnémet, 
lengyel és csehszlovák társadalom csaknem egésze. 
Az erre válaszul improvizált, informális megoldások 
témánk szempontjából két fő gazdasági következ-
ménnyel jártak: (1) az akkori időkhöz képest jelen-
tős keményvaluta-bevételeket termeltek a jó időben, 
jó helyen „működő" szobakiadóknál és egyéb idegen-
forgalmi mikrovállalkozóknál, s (2) az informális ke-
let-közép-európai kvázi-keményvaluta33 rangjára 
emelték a forintot. 

Mindez úgy is releváns a mai állapotok vonatkozá-
sában, hogy az így keletkezett jövedelemtöbbletet 
csapolta meg34 az 1988-89-es évek bécsi magyar 
bevásárlóturizmusa, kiszippantván az országból a fel-
halmozott informális többletjövedelmek nagy részét. 
Ez jócskán hozzájárult ahhoz, hogy mire néhány 
éven belül sor kerül az állami vagyon privatizációjá-
ra, addigra a magyarországi lakosság kezében ne le-
gyen számottevő tőkésíthető megtakarítás. Ugyanak-
kor az a jótékony hatása is megvolt, hogy jelentősen 
megemelte az oly kedélyesen a kiszolgáltatott helyze-
tű érintett kárára csúsztató, jellegzetesen bécsi hazug-
sággal a helyi újságokban Magyar-hilferstraftéra átke-
resztelt bevásárlóutca kereskedőinek profitját, s így 
javította az osztrák kereskedelmi tőke jövedelmezősé-
gét. (E tőke egy része hamarosan formális-közvetlen 
külföldi befektetésként illetve informális termőföld-
felvásárlás keretében áramlott a magyar gazdaságba). 

Amikor tehát 1999-ben az osztrák polgár a legális 
keleti munkaerő-beáramlás rémétől megriadva szélső-
jobbra igazodik, egyebek mellett a megelőző húsz-hu-
szonöt év közös, informális osztrák-magyar gazdaság-
és társadalomtörténetét felejti el. Megfeledkezik az 
évente milliós számban igénybe vett, apró szubvenci-
ócskákról, melyeket a nevetségesen olcsó budapesti 
vendéglők, az aprópénzből kifizethető jegyárú opera-
előadások, koncertek, balettelőadások, Puszta-
Show-k, a bécsi kombinált bérlet árából kigazdálko-
dott balatoni nyaralások, az osztrák munkanélküli-se-
gélyből Magyarországon töltött nyarak, az olcsó pesti 

9 K I S T Á R S A D A L O M - KISKAPUK 



2000 

szex- és mulatókínálat nyújtott a ma Magyarország 
„EU-érettségét" összevont szemöldökkel megkérdője-
lező', a „kelet-európai" elem ausztriai jelenlétét az ér-
zékelhető bőrszín-árnyalatbeli különbségek hiánya 
ellenére rasszterminusokban ellenző osztrák polgár 
számára. Hogy ezt megteheti , annak legfőbb oka, 
hogy az előző három évtized értékáramlása Magyaror-
szágról Ausztriába az informalitás szőnyeg alá söpör-
hető, Bécsben hanyag eleganciával a szőnyeg alá is 
söpört világában zaj lott. 

A 
JL j l kádári állam informális 

engedékenységét pontosan érzékelő magyar társada-
lom frenetikus állás- és egyéb jövedelemforrás-hal-
mozásba fogott az államszocializmus utolsó tíz évé-
ben. Az idevágó adatok - melyek szerint a munkavál-
lalók túlnyomó többsége részt vett a „második gazda-
ság" által kínált jövedelemszerző tevékenységek 
valamelyikében, legtömegesebben a háztáji kisterme-
lésben - közismertek.35 Ervelésem szempontjából 
mindez annyiban érdekes, hogy a magyar társadalom 
az államszocialista gazdasági intézménytípusok - s 
ezek között ki tüntetet t helyen a központilag terve-
zett, államrezon által, racionális bürokráciák útján 
irányított, fordista-modern államszocialista nagyvál-
lalat - által kínált szervezeti formákból való kihátrá-
lása, s az államszocialista társadalmi formák kínálta 
magatartási mintáktól való, tömeges elfordulása so-
rán magától értetődő egyszerűséggel választotta ki 
társadalomtörténeti örökségéből az informalitás azon 
elemeit, melyek alkalmazhatónak tetszettek az 1980-
as években. A magyar társadalom mai működésmód-
jának megértéséhez kulcsfontosságú adalék, hogy 
csaknem egész modern történetét az informális háló-
zatok kreatív felhasználásán alapuló, kis méretű, tő-
kehiányos, munka- és informáliskapcsolat-intenzív 
szervezetek elképesztően alkalmazkodásra képes min-
tája uralta. Hiába kísérleteztek a különféle rezsimek 
e habitus megváltoztatásával: amikor módja volt rá, 
a magyar társadalom nagy csoportjai csendben, de 
annál határozottabban újból alkalmazni kezdték ezt 
a társadalom-formatani alapképletet. 

Az informalitás min t erőforrás 

A nyolcvanas évek Magyarországán egyéb fontos tár-
sadalmi átalakulási folyamatok mellett lezajlott az in-
formális társashálózati erőforrások eredeti felhalmo-
zódása36 is. A hatvanas évek végén bevezetett refor-
mok egyik társadalomszerkezeti következménye az 
volt, hogy megjelent a színen a nagy hatalmú gazda-
sági szereplők egy új típusa. Ez, elődeitől eltérően 
már megszólalásig hasonlí t a tőkés gazdaságban mű-

ködő kollégáihoz, legalábbis a tekintetben, hogy si-
kerrel, esetenként kifejezett eleganciával és hatéko-
nyan képes mozgósítani informális társas kapcsolat-
rendszerét akár vállalata, akár pedig saját maga érde-
kében. E vezetői hálózatok ugyanakkor gyakorlatilag 
teljességgel rejtve maradtak az akkor uralkodó re-
formdiszkurzus szövegeiben. A mechanizmusreform 
és a piaci elemek akkori elemzési rendszerében 
ugyanis olybá tűnt, mintha az időszak átalakulása 
csupán abban állna, hogy egy korábban erőteljesen 
centralizált gazdaságirányítási rendszert egy kevésbé 
központosított rendszer vált föl. Ezt az új rendszert 
volt hivatva megragadni a „tervalku" megindítóan 
pontatlan fogalma. Ebbe az állítólag tervezett (értsd: 
„korlátozott") rendszerből az úgymond 'piaci' (értsd: 
„szabad") rendszer felé való elmozdulást jelezni hiva-
tott fogalomba „csak" az a hallatlanul gazdag, szelle-
mes, sokszor önellentmondásos, szívességeken, össze-
tartozás- és kizárástudaton alapuló, presztízsben és so-
ha, semmilyen formában nem rögzített, apróbb-na-
gyobb privilégiumokban és újraelosztási-sormegkerü-
lési lehetőségekben jutalmazott, rokon- és ellen-
szenvre, baráti és ellenséges taktikázásra, lobbizásra, 
klikk- és koalíció-alakításra, csoport-együttműködés-
re, -lojalitásra, a közvetlen és közvetett kényszerek, 
zsarolás és viszontzsarolás millió apró trükkjére alapo-
zott, mozgékony és fölöttébb alkalmazkodóképes gaz-
dasági integrációs forma „nem fért bele", amelyben a 
nyolcvanas évek vállalati vezetői, állami hivatalno-
kai, szabályozó-kidolgozó és döntés-előkészítő szakér-
tői aktívan részt vettek. Kis túlzással azt mondhat-
nánk, a „tervalku" fogalma által megragadni kívánt 
világban szinte minden megvolt - talán csak a terve-
zés és az alkudozás szociológiai cselekményei nem. 

A hatvanas évek végén megindult magyarországi 
átalakulási folyamatok a „tervalku"-nál gazdagabb, 
egyszerre szociológiaibb, antropológiaibb és történe-
tibb megragadást érdemeltek volna. Szerencsés lett 
volna például rögzíteni, hogy a gazdaság állami tulaj-
donú, nagyobbik hányadában olyan átalakulás zaj-
lott le, ami fogalmilag nagyban hasonlít a centrum-
országokban az előző századforduló táján történt vál-
tásra, amennyiben lényege az átállás a tulajdonos által 
vezetettből a menedzsereic által irányított vállalati szerve-
zetre. Hasonlóan ahhoz, ahogy a legnagyobb ameri-
kai családi vállalkozások átadták helyüket a részvé-
nyesek tulajdonolta, menedzseri irányítású vállalati 
rendszernek, a magyar gazdaságban is ugrásszerűen 
megnövekedett a vezetők hatalma a tulajdonosoké-
hoz képest. Az államszocialista gazdaságban a túlsú-
lyos többségi tulajdonost, az államot ennek Max 
Weber-i értelemben racionális bürokráciái, konkré-
tan a tervező, végrehajtó és ellenőrző apparátusok 
képviselték. Ezen apparátusok hatalmát korlátozták 
a hatvanas évek második felétől, a gazdasági élet 
élénkítése céljából bevezetett reformok. Az állam, 
amely államszocialista változatában egyszerre képvi-
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seit tulajdonosi, regulátori, ellátási és jóléti funkciói-
nak következtében súlyos, többoldalú szerepkonflik-
tusban szenvedett, szerepzavarát tulajdonosi feladata-
inak fokozatos, részleges és féloldalas, sokszor önel-
lentmondásos elhanyagolásával és elfojtásával „kezel-
te", majd csendben, végleges lecserélése előtt még át-
passzolta a labdát a vállalatvezetőknek. Ennek követ-
keztében a magyar gazdaság a szó szociológiai értel-
mében államszocializmusból egyfajta különös mene-
dzseri szocializmussá vedlett át. E rendszernek a veze-
tők informális társashálózati erőforrásai, s ezeknek az 
állami erőforrásokhoz kapcsolódó értékesülési lehető-
ségei biztosítottak koherenciát. 

Mindez messze vezet. Az informalitás kérdéséhez 
csupán annyiban kapcsolódik, hogy az új vezetői sza-
badságélményben magától értetődő természetesség-
gel fonódott össze az informalitás és a vállalatvezetői 
siker. Az informális hálózatok kezelése és célirányos 
felhasználása a vállalatvezetői lét egyik kulcseleme 
lett. 

Az informális kapcsolatok értékesülése 

Az 1989-ben kialakult magyar politikai spektrum 
tagjai kis túlzással egyetlen dologban értettek egyet: 
abban, hogy gyökeresen vissza kell venni az állam 
részvételét gazdaságban. A nyilvános beszédben, a 
közéletben, az újságokban és a szakértők gondolko-
dásmódjában e nem túl bonyolult közös platform a 
neoklasszikus közgazdaságtantól kölcsönzött nyelve-
zetben jelent meg. Ez azért volt lehetséges, mert a 
neoklasszikus közgazdaságtan a társadalomtudomány-
oknak talán az egyetlen olyan ága, amely teljes ko-
molysággal képes arra, hogy az államot kizárólag 
mennyiségi fogalomként képzelje el. így volt lehetsé-
ges, hogy a politikai vitákat a „több" kontra „keve-
sebb állam" nem túl cizellált fogalmi rendszere, s a 
„kevesebb állam" fogalmának a „közjó"-val való azo-
nosítása tartsa hatalmában. Az állami hatalom legfel-
ső régióiban ez a gondolat (1) az állami tulajdonlás 
mint intézményi forma megszüntetésére, (2) az állam 
szabályozó, a munkavállalót, a társadalmi reprodukci-
ót és a környezetet védelmező szerepének korlátozá-
sára, illetve (3) jóléti funkcióinak átszervezésére és 
elsorvasztására irányuló politizálásban öltött testet. 

N em jelentett leküzdhe-
tetlen akadályt a tőkésítésíthető megtakarítások 
csaknem teljes hiánya sem. A tulajdonváltás óhaja 
és a felhasználható belföldi anyagi erőforrások hiá-
nya közötti feszültségből keletkező tulajdonvákuu-
mot tovább növelte a privatizáció technikai problé-
máinak tömege. Az összes rendszerváltó párt „privati-

zációt bármi áron" követelő programjai abban is össz-
hangot mutattak, hogy kimaradt belőlük az informa-
litás képzete. A magyar gazdaság teljes jövedelemter-
melésre alkalmas tulajdonállományának privatizáció-
ját minden szóba jövő párt, s ezek jószerével minden 
közgazdász, jogász és szociológus szakértője úgy kép-
zelte el, mintha az informalitás, a magyar társadalom 
e szerveződésmódja egyáltalán nem létezne. 

A tulajdonvákuum két erőforrástípust szippantott 
magába. Ezek egyike a külföldi tőke volt. A volt 
szovjet blokk Szovjetunión kívüli részének durván 
10%-át kitevő Magyarországon jelent meg a térségbe 
áramlott közvetlen tőkebefektetések jó fele-harma-
da. A másik tulajdonátalakítási erőforrástípus a gaz-
daság közgazdaságtani fogalmán kívülről érkezett: en-
nek a szaktudás és a gyakorlati ismeretek mellett 
igen nagy részét az informális társashálózati erőforrás-
ok tették ki. A gazdaság tulajdonlási és irányítási 
rendszerében történt rendszerváltás fő belföldi ele-
mét az előző időszak során felhalmozott informális 
hálózati erőforrások értékesülése jellemezte. 

Emiatt az idevágó, jó hangosan elharsogott neo-
klasszikus várakozásokkal el lentétben a „piacgazda-
ságra" és a kapitalizmusba való átmenet nem söpörte 
el a magyar gazdaság „elmaradott", informális jelleg-
zetességeit. Különösen a tulajdonváltás legelső idő-
szakában nem, amikor a pozícióban levő vezetők 
irigylésre méltó élelmességgel váltották át informális 
hálózatokban „fekvő" erőforrásaikat az új, kapitaliz-
muskonform vállalatok vezetői és - ese tenként né-
mi késéssel, de egy lendülettel - tulajdonosi pozíciói-
ra is.37 

A közvetlen külföldi tőke megjelenése egyébként 
ugyancsak az informalitás, különösen az informális 
vezetői kapcsolatrendszerek hegemóniáját erősítette. 
Mivel a pontos vállalatgazdálkodási információk, a 
munkavállalói együttműködési hajlam, a könyvelési 
precizitás, a pénzáramlás, a készletgazdálkodás, a pi-
acrészesedés és a technológiai fegyelem mind-mind 
fontos eleme a sikeres tulajdon-átalakulásnak, az 
„öröklött" vezetők kapitalizmuskonform része fontos 
szolgálatot tett az új tulajdonosoknak. Mivel a leg-
jobb magyar vállalatok ekkorra már mind jelen vol-
tak a világpiacon, a jelenléttel járó informális isme-
retségek tovább könnyítették a tulajdonátadás-átvé-
tel folyamatát. Európa legeladósodottabb államának 
árverőügynöksége nyolc évig a privatizáció „történel-
mi nehézségeit" hajtogatta a tudálékosan bólogató 
politikai elitnek. így volt lehetséges, hogy noha a 
magyar állami vagyon magánosítása jó esetben null-
szaldósra sikerült, ebből nem országra-világra szóló 
botrány kerekedett, hanem miniszterelnöki öngratu-
láció a sikeres privatizáció befejezésekor.38 Józan 
ésszel aligha lehet kizárni, hogy az állami tulajdon 
ilyen mértékben a végső tulajdonos - a társadalom -
érdeke szempontjából hátrányos, a vásárló számára 
ennyire előnyös eltulajdonítása korrupciómentes kö-

11 K I S T Á R S A D A L O M - KISKAPUK 



2000 

rülmények között zajlott volna. A tőkejavak e világ-
történetileg példátlan arányú magánkézbe juttatása 
az informalitás ethoszának uralmával valósult meg. 
A magyarországi gazdasági átalakulás képletszerűen 
így összegezhető tehát: álhmilag levezényelt adósságtu-
lajdon-csere, jórészt informális társadalmi mechanizmu-
sok révén. 

A 
X JLmi a gazdaság többi ré-

szét illeti, a magas infláció körülményei és a bank-
rendszer sajátosságai következményeképpen eközben 
a bennszülött üzletemberi osztály kialakulása számot-
tevő akadályokba ütközött. A belföldiek által millió-
számra létrehozott, kicsiként indult új vállalkozások 
egy része megszűnt, másik része vegetál, harmadik ré-
sze a közterhek elkerülésére alapított kényszervállal-
kozás. A maradék úgy-ahogy működik, de — s érvelé-
sem szempontjából ez a legfontosabb - a még létező, 
tényleges üzleti tevékenységet folytató vállalatok túl-
nyomó része kicsiny maradt. A sok kisvállalkozás szer-
vezeti értelemben vet t növekedésének strukturális 
korlátai csak tovább erősítették az informalitás maga-
tartás-, és attitűdbeli pozícióit. Saját vállalkozásuk 
növekedésének elmaradása aligha fel nem tűnt a tény-
leges vállalkozóknak. Az elmúlt nyolc-tíz év tapasztala-
tai tehát arra tanították meg nagy többségüket, hogy 
vállalkozói jövőjüket bizony valószínűleg továbbra is 
a kicsiny méret okozta jelentéktelenség, a kiszolgálta-
tottság, a gazdasági környezetük átfogó összefüggéseit 
befolyásolni képtelenség fogja jellemezni. A hazai 
vállalkozók többsége megtanulta, tudja, „hol a he-
lye". Magatartását, stratégiáját eszerint alakítja. 

A jogi környezet ugyancsak hozzájárult az informa-
litás uralmához. A személyi jövedelemadózás magyar-
országi rendszere például, mint a nyájas olvasó min-
den bizonnyal saját bőrén tapasztalja, igen erőtelje-
sen ösztönzi a vállalkozásalapítást - az olyan gazdál-
kodási tevékenységek (pl. a munkavállalás) és gazdál-
kodási egységek (pl. a nukleáris család) esetében is, 
amelyek távolról sem merítik ki a vállalkozás gazda-
ságszociológiai fogalmát. A vállalkozásalapítási kény-
szerek, amelyeket egyébként az egymást követő kor-
mányok egymással versengően doktriner monetaris-
ta világképe hozott létre, az informalitás felé tolták 
el a magyar társadalmat, hiszen abszurd módon és 
mértékben kitágították a bejegyzett üzleti vállalkozás 
fogalmát. Amikor egy négytagú család betéti társulás-
ként jelenik meg az adóhivatali nyilvántartásban, s 
forgalmiadó-mentességet vesz igénybe a családi autó-
val, vasárnap, a nagymamához tett falusi kirándulás 
költségeire, a gyerekek új tornacipőjére vagy a heti 
bevásárlásra, vagy amikor még a bölcsészkari tanszé-
keknek sem maradnak alkalmazottai, mert az okta-
tók és az adminisztrátorok egyaránt bétés alvállalko-

zóként veszik fel a jövedelmüket, az üzleti vállalko-
zás bejegyzése egyre inkább ügyes adóelkerülési 
trükkre kezd emlékeztetni. A számlaadás megtagadá-
sa ma annyira elterjedt Magyarországon, hogy a szol-
gáltatások jelentős részében felállt a kettős árrend-
szer (számlával/számla nélkül). Mindez alaposan hoz-
zájárul a törvények, különösen a gazdasági törvények 
komolyságának megkérdőjelezéséhez, s jórészt azt is 
megmagyarázza, hogy lehet, hogy - mint Kim Lane 
Scheppele és Örkény Anta l oly pontosan rögzíti3" -
Magyarországon az alkotmányosság szintjén szigorú-
an és pontosan érvényesülő törvényesség azon nyom-
ban elillan, amint az állampolgár és az állam viszo-
nyáról van szó, miközben az állampolgárok egymás 
közti viszonyait az informalitás személyre szabottsága 
és önkényessége szabályozza. 

Mindennek láttán nehéz más következtetésre jut-
ni, mint hogy az informalitás kulcsszerepet játszott-
játszik a magyar gazdaság átalakulásában. A tulajdon-
átalakulás során végbement tranzakciók csak nagy tá-
volból emlékeztetnek a formális közgazdaságtan által 
tételezett folyamatra, melyben egymással versengő, 
saját érdekeiket állhatatosan képviselő eladók és ve-
vők kara kizárólag árak út ján való kommunikáció-
ban kialakított, világpiaci árviszonyokat tükröző, 
egyensúlyi árakon cseréli ki az ügylet tárgyait a köl-
csönös előnyök és a gazdasági hatékonyság jegyében. 
Talán fogalmi és történelmi élménykör tekintetében 
távolból, félig behunyt szemmel, erős ködben, a nyel-
vet és a közeget nem ismerő, a neoklasszikus modell 
tagadhatatlan esztétikai értékeinek hatása alatt álló 
megfigyelőknek így tűnhet. Kicsit közelebbről nézve, 
újmagyarul megfogalmazva már kiderül: informális 
kapcsolatrendszerek és eljárásmódok által szervezett 
lenyúlás, szűk játékterű, kispályás nyomulás folyik. 
Összefoglalva: 

Két fő különbség figyelhető meg poszt-államszocia-
lista Magyarország és „a nyugati minta" között: 

1. mint az ország modern történelmében mindig, a 
társadalmi lét nagyobb területére terjed ki az 
informalitás; ugyanakkor 

2. a formalitás életvezetési mintaként kevésbé jár-
ja át a társadalmat, mint a „nyugati" önreflexióban. 

E különbségek az ország társadalom- és gazdaság-
történeti örökségével függnek össze, ezen belül: 

• a modern szervezetek, különösen az üzleti vállal-
kozások kisebb méretével és széttöredezettebb szerke-
zetével; 

• a kisiparosi-kisvállalkozói-kisparaszti-kisemberi 
világ ellenállóképességével és az ezzel összefüggő 
mentalitásbeli örökséggel; 

• a társadalom nagy részének a szocialista állam 
modernista társadalomátalakító projektjeivel - külö-
nösen a szocialista nagyüzem kulturális mintaterem-
tő kísérleteivel — szembeni ellenállóképességével; 

• a második gazdaság informális kapcsolatrendszer-
teremtő és -jutalmazó hatásával; 
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• a nyolcvanas évek menedzseri szocializmusával, 
amely módot adott az informális menedzseri kapcso-
lati erőforrások eredeti felhalmozódására; s végezetül 

• a (fél)perifériás lét belső tőkehiányával, amely 
megteremtette az informális eljárások sikerének 
mind a feltételeit, mind pedig az ösztönzőrendszerét. 

Mindezzel kapcsolatban, úgy tűnik, négy értelmesen 
megvitatható kérdés merül fel. 

• Összhangban van-e a fenti leírás a tapasztalati té-
nyekkel1 

• Ha igen, csapás-e az informalitás ilyetén kiemelt 
szerepe? 

• Lehet-e, szabad-e, kell-e valamit tenni e tárgy-
ban? 

• Ha lehet, szabad, netán kell, akkor kinek és mit 
lehetne/szabadna/kellene tennie? 
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Falak és faltörők 
DUPCSIK CSABA 

Jómagam nem osztom sok ember eltévelyedését, akik a 
keresztény világ határának Magyarországot tekintik: én 
állíthatom, hogy az általam leírt Oroszország... a keresz-
ténységnek hu támasza. 
(Jacques Margeret, 1607) 

Az alábbiakban nem arról lesz szó, hol húzódnak „Eu-
rópa" - vagy „Közép-Európa" vagy „Kelet-Európa" 
vagy „a Balkán" - határai a valóságban, hanem arról, 
hogyan képzeli el, hol látja ezeket a határokat „a 
Nyugat". Abban ugyanis egyetértek mindazon szer-
zőkkel, akikkel a továbbiakban vitázni szeretnék, 
hogy a lényeg jórészt (bár szerintem nem kizárólag) 
nem a „mélyen fekvő strukturális tényezőkben", a 
„szabadság kis köreinek továbbélésében", a „nagy eu-
rópai intellektuális és művészeti irányzatokban - re-
neszánsz, reformáció, felvilágosodás, stb. - való rész-
vételben" stb. van, mint ahogy azt a nyolcvanas 
években sokan gondolták (gondoltuk) - hanem az, 
hol húzzák meg, hogyan definiálják, miként fogadtat-
ják el ezeket a határokat; illetve hogyan kérdőjelezik 
meg azokat. Abban is egyetértünk, hogy ebben a ha-
tármeghúzó tevékenységben a kulcselem „a Nyugat" 
- nem mindegy azonban, hogy miképpen. 

A diskurzus rendje 

.. .Jelenleg általánosan elfogadott nézet... mely szerint a 
szexizmus, a rasszivnus és az osztályalapú kizsákmányo-
lás összefüggő uralmi rertdszert alkotna. 
(Bell Hooks, 1994, 101.) 

Az „Európa határai"-vitának legtágabban vett kon-
textusát a „Nyugat és a más civilizációk" (angolul 
jobban hangzik: „the West and the Rest") viszonya 
és egymásról alkotott képe alkotja. Az újkor kezdeté-
ig a Nyugat képe más civilizációkról a szokásos sé-
mát követte: fantasztikus kitalációkkal kevert szórvá-
nyos információk, reflektálatlan etnocentrizmus (az-
az: annak magától értetődő feltételezése, hogy „mi" 
normálisan élünk, míg az „ő" szokásaik nevetségesek, 
furcsák vagy taszítóak). Az újkor kezdetétől azonban 
- párhuzamban és nyilvánvaló kapcsolatban az ek-
kor kezdődő társadalmi változásokkal és a Nyugat vi-
lágméretű katonai-gazdasági expanziójával - a más 
népekről szerzett információk mennyisége és minősé-
ge ugrásszerűen javult. 

Ez a folyamat a 18. században bontakozott ki iga-
zán. A tudás hatalom - ezt a 18. századi nyugat-euró-
pai elit annak ellenére tudta,2 hogy ekkor még nem 
olvastak Foucault-t. Manapság ugyanis általában őrá 
illik hivatkozni annak kapcsán, hogyan alakultak ki 
a koraújkorban a „hatalom mikrotechnikái", az em-
ber fegyelmezésének és kutatásának kéz a kézben já-
ró gyakorlatai, a tudás/hatalom szövevénye, amely rá-
borult a korabeli nyugati társadalmakra, s azokon túl 
is, a nyugati társadalom által - közvetlenül vagy köz-
vetve - dominált világra is. A nyugati privilegizált 
csoportok a „belső" másság - a nők, az „alsóbb osztá-
lyok", a homoszexuálisok, stb. - különböző kategóriá-
inak elkülönítésére és „kezelésére" (magyarán elnyo-
mására) hasonló technikákat alkalmaztak, mint a 
külső másság, azaz Amerika, Afrika és Ázsia népei-
nek elnyomására és kizsákmányolására. 

Némi egyszerűsítéssel a „külső másság" a Nyugat 
számára két alaptípusban jelentkezett: az egyik a 
„vadember" volt, a másik pedig a „keleti". A „vadem-
ber" esetében „primitív", kezdetleges, kultúra/civili-
záció előtti lényről van szó, aki vagy brutálisan vad, 
vagy éppen ellenkezőleg, gyermekien ártatlan, de 
egyértelműen „szülői" - értsd: nyugati - irányításra 
szorul.5 A továbbiakban „Tágabb Értelemben Vett 
Kelet-Európának" (TÉVKE) nevezett térség - értve 
ezen Európa volt szocialista országait, s talán még 
Görögországot - szempontjából a Nyugat—Kelet-meg-
különböztetés a fontosabb.4 

A „keleti" nem kultúra előtti, hanem alternatív 
kultúrával rendelkező lény volt. A Kelet - Japán, Kí-
na, India és mindenekelőtt az iszlám világa - volt a 
Nyugat számára a „konstitutív Másik", a tükör, 
amelynek segítségével saját magát is meghatározhat-
ta. Különbségüket - és ezzel saját azonosságtudatát is 
- olyan ellentétpárokban ragadta meg, amelyek a 
Nyugat számára kedveztek: szabadság-zsarnokság, jog-
szerűség-tradicionalizmus, dinamizmus-passzivitás, 
fejlődés-ciklikusság, intellektualitás-érzékiség, „férfi-
asság"—„nőiesség", és így tovább. A „Kelet" vagy az 
„Orient" efféle képébe mintegy be volt építve a Nyu-
gat felsőbbrendűsége, még akkor is, ha a konkrét 
nyugati beszámolók sokaságában egyes keleti civilizá-
ciókról ambivalens, sőt, sokszor igen kedvező ábrázo-
lásokkal is találkozhatunk (tipikus motívumok: „a bi-
rodalom zsarnoki, de jól szervezett, türelmes a más 
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vallásúakkal szemben, nincs született nemesség, a tár-
sadalmi mobilitás az érdemeken alapul, kulturális 
örökségük lenyűgöző, és ők - szemben a koraújkori 
európaiakkal - legalább rendszeresen fürdenek")- A 
tendencia azonban nyilvánvaló: ebben az ambiva-
lens képben a strukturálisan beépített negatív értéke-
lés akkor kezd túlnyomóvá válni, amikor az adott ci-
vilizáció már nem tud ellenállni a nyugati nyomás-
nak: az Oszmán Birodalom például a 17-18. század 
fordulójától, vagy Kína - amelyért a felvilágosodás 
francia filozófusai még rajongtak - a 19. század első 
felében. 

N apjainkban Edward 
Said, az Egyesült Államokban élő palesztin-amerikai 
irodalomtörténész az egyik legfontosabb hivatkozási 
alap, ha valaki igazán trendy módon szeretné elemez-
ni a Nyugat fentebb vázolt képét a Keletről - Said ki-
fejezésével az orientalizmusról. Said munkássága jól 
illeszkedik a cultural studies, a radikális feminizmus 
vagy a posztkoloniális tanulmányok szerteágazó, ám 
nyilvánvaló rokonságot mutató irányzataiba.5 Az ori-
entalizmus és ezzel rokon „másságtudományi" irány-
zatok (a továbbiakban: OMI) alapvető megközelíté-
se egy adott földrajzi/kulturális egységről a követke-
ző: ezt a területet, abban a formában, ahogy manap-
ság ismerjük, a Nyugat alkotta meg, találta fel, kre-
álta, oly módon, hogy ez 1) megteremtse, majd bizto-
sítsa saját uralmát ezen terület felett, illetve 2) a nyu-
gati uralkodó osztály hatalmát a Nyugaton belül. 

Csak idő kérdése volt, hogy az OMI jelentkezzen a 
TÉVKE területén is.6 A kilencvenes években két, a 
regionális alapmű státusára jó eséllyel pályázó és 
nagy feltűnést keltő kötet is megjelent: Larry Wolff 
Inventing Eastern Europe (1994) és Maria Todorova 
Imagining the Balkans (1997) műve. Az előbbi az 
egész Tágabb Értelemben Vett Kelet-Európáról szól, 
az utóbbi a Balkánról, kitekintéssel „Közép-Európá-
ra". A két mű alaptétele megegyezik: ez a - vagy egy-
séges, vagy több alrégióra osztható - terület sajátos 
köztes helyzetet foglal el Nyugat és Kelet között. „A 
Nyugathoz"/„Európához" képest elmaradott, primi-
tív, barbár, keleties vagy legalábbis „keleties elemek-
kel terhelt" - ugyanakkor, ha az „igazi" Kelethez ha-
sonlítjuk, akkor mégis inkább a Nyugathoz/"Európá-
hoz" tartozik. A területet ezernyi szál köti a Nyugat-
hoz - de mégsem olyan erős szálak, mint amelyek a 
nyugati országokat fűzik össze egymással; a Nyugat lé-
nyegét alkotó társadalmi-kulturális-politikai struktu-
rális elemek - bármelyek legyenek is ezek - itt is lé-
teznek, nem úgy, mint a Keleten, csak éppen „eltor-
zult", „teljesen ki nem fejlődött", „szervetlen" mó-
don. A TÉVKE - a hidegháború korszakának mar-
káns kivételével - nem a „konstitutív Másik" volt a 

Nyugat számára, hanem a Nyugat ideális tanítványa, 
az eminens mintakövető, a szegény rokon, aki ebben 
a szerepében válik alkalmassá, hogy egyrészt a nyuga-
ti paternalizmust és a régió ügyeibe való beavatko-
zást igazolja, illetve, hogy a Nyugat belső rendjét 
megerősítse. 

Véleményem szerint két, igen különböző színvona-
lú műről van szó: Wolff könyve állatorvosi lóként 
magán hordozza az OMI minden lehetséges hibáját , ' 
miközben Todorova - bár nem értek egyet minden 
következtetésével - ragyogó, inspiráló, korrekt köny-
vet írt. Ugyanakkor a bolgár-amerikai történésznő 
éppúgy pozitívan hivatkozik Wolff könyvére, mint 
pl. két nagyra becsült magyar kollégám - Böröcz Jó-
zsef és Melegh Att i la - egy-egy tanulmányában.8 Ha 
más nem is, hát ez bizonyítja, hogy a TÉVKÉ-re al-
kalmazott OMI (utolsó itt bevezetendő neologizmus-
sal: nevezzük euro-orientalizmusnak) nem söpörhető 
le egyszerűen az asztalról egy hibás produktumára hi-
vatkozva. Igaz, nem is törekszem erre - az irányzatot 
belülről szeretném bírálni. Vegyük először sorra a pon-
tokat, amelyben egyetértünk: 

1. A csoport képe B csoportról igen gyakran töb-
bet árul el A csoport belső állapotáról és B-hez való 
viszonyáról, mint B-ről magáról, tehát a kép vizsgála-
takor teljesen legitim eljárás lehet, ha nem azt vizs-
gáljuk, hogy ez a kép „mennyire felel meg a valóság-
nak",9 hanem azt, hogy kik, miért, milyen társadalmi 
közegben, milyen motívumok hatására alkották meg, 
találták fel, hozták létre ezt a képet. 

2. A Nyugat más kultúrákról alkotott képét soká-
ig, sok tekintetben napjainkig olyan előítéletek hatá-
rozták, illetve határozzák meg, amelyek a nyugatiak 
felettük való uralmát, gyámkodását vagy az erre való 
törekvést, illetve a belső egyenlőtlenségeinek legiti-
málását egyaránt szolgáltathatta. 

3. Más kultúrák megismerése és leigázása nagyon 
gyakran szoros kölcsönhatásban állt egymással. 

4. A Nyugat által alkotott sztereotípiákat a helyi-
ek, bár maguk is negatívnak érzik, mégis gyakran el-
fogadják - a szociálpszichológiában ezt a folyamatot 
nevezik önstigmatizációnak. 

Ki figyel kit? 

Mert Kelet marad Kelet, Nyugat marad Nyugat, Eggyé 
sotaucm lesznek" - így hangzik a fehér gyarmatosítók böl-
csessége Kipling fogalmazásában. Mi azonban nem lát-
juk Kelet és Nyugat között a szakadékot..., de látjuk, 
hogy a vasút tovább kígyózik, látjuk az új állomásépüle-
tet, a szilókat és a kollektív birtokok egyszínű végtelensé-
gére a sötétvörös hold ragyog. 
1500 kilométert tettünk már meg és még mindig az öt-
éves terv fölött repülünk. Európa - Ázsia1 Nem látunk 
különbséget. Tavaly télen egy egész napot kellett az uk-
rán határállomáson, Sepetovkában töltenünk és rögtön 
utána néhány órát a lengyel határon, Zdolbunovoban. 
Igen, ott volt némi különbség. Amott munkaiskolák, esti 
tanfolyamok, új épületek, itt a pap, akinek kezet csókol-
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nak, kereskedők, akik az utasoktól rubelt és kaviárt akar-
tak vásárolni, egy hordár, aki az utasoknak bordélyházat 
ajánlott, vámhivatalnokok és határőrök, ezüstös csatok-
kal, aranyos zsinórokkal, lakkozott csizmákkal és enyves 
kezekkel. Itt alattunk... semmi ilyesmi nem látható. 
(Egon Erwin Kisch riportja a szovjet Közép-Ázsiáról, 
1934) '° 

Legfontosabb vitapontom az euro-orientalizmus-sé-
mával a Nyugat-Kelet-információáramlás természe-
te. Szisztematikus ismeretgyűjtés és hódítás kapcsola-
ta egészen nyilvánvaló a posztkoloniális elmélet szá-
mára," a TEVKE-vel kapcsolatban azonban más a 
helyzet: itt a hódítási törekvések inkább az ismerethi-
ánnyal12 függtek össze, a nyugatiak rendszerint rá 
szoktak fizetni itteni behatolásaikra. Wolff 18. száza-
di panorámáját XII. Károly svéd király illetve Napó-
leon oroszországi invázióival foglalja keretbe, sötét 
utalásokkal későbbi eseményekre, köztük kiemelke-
dő helyen a hitleri agresszióra a Szovjetunió ellen. 
Érdemes megjegyezni azonban azt, amit ő elmulaszt 
(s az a szörnyű gyanúm, hogy a tipikus amerikai 
student-olvasó ezt nem tudja magától): az oroszok te-
herbírását és a (kelet-európai) terep sajátosságait a 
támadók mindhárom esetben durván alábecsülték, 
belebuktak a kísérletbe, az oroszok pedig megerősöd-
ve, nyugat felé terjeszkedve kerültek ki mindhárom 
háborúból.13 

De még ha kikapcsoljuk is a hódításra való kény-
szeres célozgatásokat: alapjában különbözőnek érzem 
a Nyugat és a TÉVKE közötti információcsere termé-
szetét, mint a Nyugat és a nem-nyugati civilizációk 
közöttit. Utóbbiakról a Nyugat - egészen a legutóbbi 
néhány évtizedig - sokkal többet tudott, mint azok 
róla, sőt, megkockáztatható, ezen népek egészen a 
legutóbbi időkig saját múltjukról is több ismeretet 
nyertek a nyugati utazók-kutatók beszámolóiból, 
mint saját történetírásukból.14 Tehá t a megismerés 
terén (is) egyfajta „egyenlőtlen csere" érvényesült. 
Nem is lehetet t másként: a „vademberre" katasztrófa-
ként szakadt a nyugati behatolás, míg a nagy keleti 
kultúrák megvető közönye csak késleltetni tudta a 
Nyugat sokkhatással járó behatolását. Az iszlám vi-
lág egészen addig nem érdeklődött igazán a keresz-
tény Európa ügyei iránt, amíg - Magyarország felsza-
badításával — meg nem kezdődött az oszmánok kiszo-
rítása a kontinensről, s ezzel a birodalmuk bomlási fo-
lyamata,15 közismert Kína és Japán bezárkózása, ér-
dektelensége a nyugatiakkal szemben. 

A 
J L Y. japán példa különösen 

érdekes: egy hosszabb ismerkedési periódus (emlékez-
nek még a Sógun című regényre és TV-sorozatra?) 
után 1614-ben - utólag látható: az őket fenyegető 
veszély pontos felismerése nyomán - kitiltották az or-
szágból a spanyolokat és portugálokat, a terjeszkedő 

japán katolicizmust véresen kiirtották, kapcsolatokat 
pedig, egészen Perry „fekete hajóinak" 1854-es meg-
jelenéséig, csak a Nagasaki-öböl egyik szigetén sza-
bályszerű gettóba zárt holland kereskedelmi teleppel 
tartottak. A hollandok mindössze évente egyszer 
hagyhatták el a telepet, amikor - szigorúan ellenőr-
zött útvonalon - a császári udvarba vonulhattak. Még-
is: két utazó, a 17. század végén Engelbert Kaempfer, 
a 18. század közepén pedig Karl Peter von Thunberg 
aprólékos türelemmel összerakott töredékinformáci-
ókból meglehetősen tárgyilagos és átfogónak tekint-
hető Japán-képet alkotott.16 Ezzel szemben a japánok 
- egészen a kikényszerített nyitásig - torz és hiányos 
Nyugat-képpel rendelkeztek. Nem intellektuális hiá-
nyosságaik miatt, hiszen a nyitás után a „sikeres Nyu-
gat-utánzók" példázatává váltak, hanem mert addig 
egyszerűen nem érdekelték őket ezek a „barbárok". 

Az európai kontinens esetében azonban más volt 
a helyzet. Egyetértek Böröcz Józseffel, hogy a kilenc-
venes évek „EU-magyar párbeszédje" - akárcsak a 
korábbi Nyugat-magyar, Nyugat-TÉVKE-"párbeszé-
dek" jelentős része - „nagyon egyenlőtlen felek kö-
zött zajlik" (Böröcz, 1998, 3.), amely a kommunikáci-
ót is roppant egyoldalúvá változtatja. Dolgozatom 
egyik legfontosabb tétele szerint azonban Európa két 
fele között az információs egyenlőtlenség éppen for-
dított volt, mint a gazdasági egyenlőtlenség.1 ' Gyak-
ran puffogtatott közhely, de ettől még tény, hogy 
Magyarország az előző ezredforduló kora óta mintá-
kat, struktúrákat, ismereteket vett át a Nyugattól, a 
kereszténységtől kezdve a művészeti stílusokon át a 
vasekéig és a háromnyomásos földművelésig. Az pél-
dául, hogy Magyarországon néhány kísérlettől elte-
kintve a középkorban nem sikerült hazai egyetemet 
létrehozni, nemcsak hátrányokkal, de azzal az 
előnnyel is járt, hogy a magyar értelmiségi elit évszá-
zadokon át nyugati (esetleg cseh vagy lengyel) egye-
temeken tanult18 ismeretek tömegét hozva haza.1'' El-
lenkező irányban ezen ismerettömegnek csak egy tö-
redéke áramlott. 

(Mellesleg: a nyugati tájékozatlanságon fel lehet 
háborodni, de sokszor kész szerencse, hogy nem értik 
a - Melegh kifejezésével élve - „helyi tematizá-
ciókat", pl. azokat a mindennapi kis abszurditásokat, 
amelyekkel politikusaink és értelmiségieink egy része 
olykor elszöszmötöl. Ezeket - önvédelemből - néha 
én magam sem próbálom megérteni. Komolyabbra 
fordítva: a történeti antropológiában újabban nagy 
figyelmet fordítanak az elnyomottak lappangó ellen-
állására, amelynek lényegi eleme a rejtőzködés, a 
kommunikációképtelenség, a tudatlanság, a „barbár-
ság" stilizált megjelenítése, gyakran színlelése. A „bu-
ta paraszt" nem okvetlenül az úri gőg által meghatá-
rozott stigma - hanem az alávetettek valójában na-
gyon is racionális védekezési stratégiája. Megfonto-
lásra ajánlom ezt a metaforát a Nyugat-TÉVKE-vi-
szonyra nézve is). 
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Az oroszok esetében ez a Nyugatra figyelés később 
kezdődött, de mégis előbb, mint a sokat emlegetett 
Nagy Péter-féle „modernizálás".20 Melegh szerint a 
Nyugat szemében ma is Oroszország a paradigma-
tikus példa a TÉVKE kapcsán - nos, egy szempont-
ból az oroszok valóban paradigmatikusak. Arról van 
szó, hogy az oroszokat már a koraújkorban foglalkoz-
tatni kezdte, milyen képet alkot róluk a Nyugat, és 
megpróbálták ezt a képet befolyásolni, manipulálni, 
méghozzá az aktuális nyugati témák, fogalmak és sé-
mák aktív, kreatív - történelmük egyes periódusai-
ban kimondottan zseniális - felhasználásával. Gon-
doljunk csak Nagy Péter, Nagy Katalin, Lenin vagy 
Gorbacsov jó „nyugati sajtójára". Hipotézisem sze-
rint ezeket a befolyásolási törekvéseket és techniká-
kat - amelyek ma már teljesen általánosak vala-
mennyi nem-nyugati országban - először az oroszok 
dolgozták ki, hasonlóképpen, ahogy a nyugatiak dol-
gozták ki a korábban vázolt szisztematikus ismeret-
gyűjtési technikákat más civilizációkról. 

A „negatív Ke let-Európa/Oroszország-kép" az 
orosz elit számára egyrészt igazolhatta a közép-ázsiai 
és távol-keleti hódításokat: a vitatott státusú TÉVKE 
egy csapásra „Nyugattá" változott az „igazi" Kelettel 
szemben. Másrészt, a belső viszonyok tekintetében 
igazolhatta a modernizáló kormányzat kemény lépé-
seit, mint Lenin megfogalmazta: „Nagy Péter barbár 
eszközökkel harcolt, hogy a barbárságot felszámolja". 
Sarkítva fogalmazhatunk úgy is, hogy az a TÉVKE-
kép, amely az euro-orientalisták véleménye szerint a 
Nyugat érdekeinek és előíteleinek a szülötte, sokkal 
inkább szolgálta a helyi, mindenekelőtt az orosz elit 
érdekeit. Ez a tény maga Wolff számára is letagadha-
tatlan, ezért Nagy Katal in személyére öszpontosít, s 
azzal a lélegzetelállító trükkel, hogy Katalin német 
származású, a katalini politikát teljes egészében az 
„elnyomó Nyugat-elnyomott Kelet"-sémába gyömö-
szöli. De a „stigma elfogadása" szolgálhat belső kriti-
kai célokat is: több generáció orosz, lengyel, magyar, 
balkáni, stb. értelmiségi kirohanásai „ázsiai viszonya-
ink" ellen jól összefért a Nyugat ezzel egyidejű kriti-
kájával is, akár ugyanezen értelmiségiek részéről, lásd 
például a magyar értelmiségi elit színe-javát, Janus 
Pannoniustól Kossuth Lajoson át Ady Endréig (mai 
példákat inkább nem hoznék). Inkább arra szeret-
ném felhívni a figyelmet, hogy tulajdonképpen csak 
saját felfogásának konzekvens alkalmazását kérem 
számon az euro-orientalizmuson. Ha a „stigmatizált 
Kelet-Európa-kép", amelyet a nyugatiak hoztak lét-
re, a belső nyugati viszonyok kontextusában is ele-
mezhető, akkor ennek a stigmának mind az ún. „elfo-
gadása", mind az ún. „elutasítása" a belső keleti viszo-
nyok összefüggéseiben értelmezhető és értelmezendő. 

Erről Melegh Att i la egy lábjegyzetben így ír: 

E kérdés kapcsán külön is vizsgálandó, hogy milyen helyi 
tudásszociológiai összefüggések magyarázzák a Kelet-Nyu-

gat-diskurzus ilyen lelkes átvételét . Többféle ú ton indulha-
tunk el. Először is, a fent emlí tet t vi ták politikai összefüg-
géseinek elemzésével felhívhat juk a figyelmet a köztesség-
koncepció kritikai élére, arra, hogy segítségével vezető ér-
telmiségiek tiltakozhattak a térség geopolitikai helyzete el-
len, illetve egy »idealizált« társadalomkép alapján bírálhat-
ták az éppen regnáló politikai rendszert. Másodszor, mé-
lyebb szövegelemzéssel kiderí thető, hogy ez az erős kritika, 
a saját társadalom »torzként«, »kettős társadalomként« va-
ló feltüntetése a szerzők elidegenedéséről árulkodik, és az 
ebből fakadó erős normativitás az értelmiségiek azon törek-
vését tükrözi, hogy meghatározzák a „megfelelő" társada-
lomfejlődés modelljét . (Melegh, 1999, 26.) 

Apró kötözködés csupán, ha megjegyzem, hogy az 
„erős normativitás" Melegh cikkétől sem idegen.21 

Komolyabban: Melegh érvelése visszafordítható -
nem csupán „a hagyományos Kelet-Nyugat-diskurzus 
elfogadása" szolgálhat belső viták eszközéül, de az is, 
ha valaki egy kritikai megnyilvánulást „a hagyomá-
nyos Kelet-Nyugat-diskurzus elfogadásának" tüntet 
fel. Egy klasszikus példa: a reformkori Magyarorszá-
gon először Széchenyit vádolták ellenfelei azzal, 
hogy a külföld „utánzására" buzdít; később, mikor a 
liberális ellenzék erősödése és radikalizálódása Szé-
chenyit a konzervatívok felé tolja, ő vádolja ugyanez-
zel Kossuthékat, ismét pár év múlva Kossuth vágja 
ugyanezt a centralisták fejéhez.22 

Todorova már említett kötetében illúziótlanul le-
szögezi, hogy a balkániak maguk sem voltak ártatla-
nok a „Balkán" kifejezésnek kvázi-szitokszóvá alaku-
lásában: az itt élő népek általában elfogadták, hogy a 
Balkán létezik, s hogy valóban olyan „barbár föld", 
mind ahogy a nyugatiak képzelik - csakhogy ők ma-
guk kivételek, vagy mert nem is részei a Balkánnak 
(románok, horvátok), vagy mert sokkal erősebb a 
mediterrán kötődésük (görögök), és így tovább. 

A legérdekesebb a jugoszláv példa: a háború előtt 
valamennyi itt élő nemzet elhatárolta magát a Bal-
kántól, Kelet-Európától, sőt, a nyolcvanas években 
Közép-Európától is - mivel úgy érezték (s ebben a 
magyarok, csehek, lengyelek többsége egyet is értett 
velük, a románokról és bolgárokról nem is beszélve), 
hogy ők jobban élnek azoknál. „»Ne felejtse el«, 
mondja mindenki, »ez itt a Balkán«" - ez már 
Timothy Garton Ash tapasztalata, amikor 1996-97 
telén Belgrádban jár. Félreértés lenne ezt az új meg-
közelítést a Nyugat sémáinak szolgai átvételével ma-
gyarázni, a dolog elsősorban a belső szerbiai viszo-
nyokról szól: 

Tíz éve még volt egy Jugoszlávia n e v ű ország, „és én még 
azt h i t tem, hogy Európában van", m o n d j a barátom, 
O g n j e n Pribisevic, az egyik legokosabb politikai elemző 
Belgrádban. Gazdaságilag elég jól men t a soruk a esetiek-
hez vagy a lengyelekhez képest. Belgrád elegánsabbnak 
tűnhete t t , mint Varsó. Az iskolák és a bíróságok többé-ke-
vésbé normálisan működtek. Szabadon lehetett utazni. Ju-
goszláviának jó neve volt a világban. Most egy Szerbia ne-
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vű országban élnek, és ez - ebben mind egyetértenek - nem 
Európában van, h a n e m a Balkánon." (Ash, 1997-98, 24-25 . ) 

Magunkat csapnánk be, ha egy dogmatikusan át-
vett nyugati „korrektség" jegyében megkérdőjelez-
nénk e diagnózist, illetve, ha elhitetnénk magunkkal, 
hogy ezért a képért csak a nyugati előítéletek lennének 
felelősek. Ash ugyan „Közép-Európa" felfedezői egyiké-
nek számít, szerbiai cikke pedig az „euro-orienta-
lizmus" vezérmotívumainak gyűjteménye,23 mégis, őt 
aztán nehéz lenne azzal vádolni, hogy lenézi a TÉVKE 
népeit, akikről alig rendelkezik valódi ismeretekkel. 
Legújabb írásában egyébként élesen ki is kel a Közép-
Európa-fogalom kirekesztő használata ellen.24 

Az egyes kelet-európai értelmiségi csoportok poli-
tikai-földrajzi fogalomhasználatát a Nyugat-Kelet-, a 
különböző Kelet-Kelet-, illetve az egyes kelet-euró-
pai belső diskurzusok összetett, időnként igen rövid 
idő alatt változó összjátéka alakítja, s nem pusztán 
egy mindent meghatározó „Nyugat-Kelet-diskurzus". 
Példának okáért Ashnek, Meleghnek vagy Todoro-
vának teljesen igaza van abban, hogy a magyarorszá-
gi „közép-európázás" jelentős mértékben az „igazi Ke-
let-Európa", majd Jugoszlávia összeomlása után a Bal-
kán kirekesztésére is szolgált. Igaz, paradox módon, 
éppen ez hoz bennünket közös nevezőre — legalábbis 
egy tekintetben - a TÉVKE többi népével: az a felfo-
gás, hogy mi még Európa/Nyugat részei vagyunk, míg 
ők már nem. S érdemes még hozzátenni: a „Közép-
Európát" használó értelmiségiek — legalábbis jelentős 
részük - arra is törekedett , hogy népükben legalább a 
többi közép-európai néppel kapcsolatban kialakul-
jon a szolidaritás érzete - és nem rajtuk múlott, hogy 
ez teljesen kudarcot vallott. 

Barbárokra várva 

Mert az, ami a keletieket (a saját szemükben) a többi 
fölé emelte, az a megaláztatás oszthatatlan tapasztalata 
volt. Csak a megaláztatásra volt nekik copy rightjuk, a 
megaláztatás volt az 8 benső legitimációjuk, egyedülálló 
Made in Eastern Europe áru... A megaláztatás szeren-
esetlensége széles manipulációs tér, és a keleti szívesen 
intézmá\yesítette a maga szerencsétlenségét. Ebben szak-
értő volt, egyébként is mindig elismerték, hogy érzelmi té-
ren verhetetlent...) 
[Ugyanakkor] neki, az áldozatnak, egyszer sem jutott az 
eszébe, hogy mások is türelmetlenül várnak a sorukra: 
Ruanda, a csecsenek... Többtucatnyi nyugat-európai 
(és amerikai) (ró, névtelen nyugati elégedetlenkedő, aki 
valóságosabb és anberibb világot keres, az erős érzel-
mek, az emberi sorsok megannyi vadásza táborozik ma a 
szerencsétlen bosnyák földöix. Figyelmesen hallgatják az 
áldozat beszédet és följegyzik, hogy majd felelősségre von-
hassák a világot, belecsípjenek a világ közömbös szivébe, 
más szenvedésén keresztül neinesítse'k magukat, fölfor-
gassák kicsit a nyugati staixdardokat. Ki merészeli ezek 
után közömbösséggel vádolni a Nyugatot1 Ellenkezőleg, 
a Nyugit erkölcsi piaca éppen érzelmekkel van túltelítve. 
(Dubravka Ugreäic, önmaga szerint „semmilyen", hi-
vatalosan horvát nemzetiségű írónő) 

A másik fontos pont , melynek kapcsán vitáznék az 
euro-orientalistákkal: a nyugati kontextus jellege, a 
TÉVKE-képet meghatározó nyugati aspirációk ter-
mészete. Melegh Atti la utalását olvasva az „elidege-
nedett értelmiségről" már csak a szabad asszociáció 
okán is bevillan két olvasmányélményem. Paul 
Hollander két könyve, a magyarul is megjelent Politi-
kai zarándokok és az Anti-Americanism, amelyben a 
magyar-amerikai szerző ugyancsak a nyugati értelmi-
ség egy részének elidegenedettségével magyaráz két 
jelenséget, amelyek egyazon érem két oldalát alkot-
ják. Nevezetesen, hogy a nyugati értelmiségiek egy 
része időről időre földi utópiának kiált ki valamely 
hangsúlyozottan Nyugat-ellenes társadalmat (az 
1930-as években a Szovjetuniót, a hatvanas évtized-
ben Kubát, a hetvenesben Kínát, majd a nyolcvanas-
ban Nicaraguát, stb.), illetve, hogy alapjaiban eluta-
sítja a nyugati kultúra egészét (vagy a paradigmati-
kusnak kikiáltott Egyesült Államokat) . Fontos pont-
hoz érkeztünk: mint említettem már, a Nyugat kriti-
kájának és ezzel szoros kapcsolatban a róluk Nyuga-
ton kialakult kép tudatos manipulálásának ambícióit 
és technikáit először az oroszok dolgozták ki, Kelet-
Közép-Európa később fordított erre figyelmet, a Bal-
kán csak a 19. században, az ún. Harmadik Világ pe-
dig igazán csak a 20. században. Az utóbb felsoroltak 
azonban ritkán vették át közvetlenül az oroszoktól 
ezeket a technikákat (az egyetlen, bár akkor is csak 
részleges kivétel ezúttal is a hidegháború kora), ha-
nem - paradox módon - attól a Nyugattól, amellyel 
szemben később alkalmazták. Akár a marxizmus, 
akár a nacionalizmus vagy liberalizmus 6 terjedése a 
nem nyugati világokban ezt (is) példázza, nemcsak a 
Nyugatnak való behódolást. 

Az (ön)kritikai hajlandóság, illetve - fogalmaz-
zunk óvatosabban - egyes csoportok intenzív kritiká-
ja a fennálló társadalmi rend ellen ugyanúgy a nyuga-
ti tradíció részét képezik,2' mint a felsőbbrendűség-
tudat és az ehhez kapcsolódó rasszizmus. Ebben a kri-
tikában mindig is szerepet kapott a Nyugat nem-nyu-
gati népekhez való viszonyának kritikája, illetve a 
nem-nyugati népek stilizált dicsérete. Elég a „nemes 
vadember" elterjedt toposzára gondolni - amely 
ugyanakkor érdemben nem befolyásolta a fehérek 
magatartását a gyarmatokon a szerencsétlen „vadak-
kal" szemben. Az ilyen típusú kritika igazán befolyá-
sossá a 20. század második felében kezdett válni, nyil-
vánvaló okokból: egyrészt a nyugati társadalom belső 
viszonyai alaposan átalakultak az imperializmus korá-
hoz képest, másrészt a század elején még oly magától 
értetődőnek tűnt nyugati dominancia alaposan meg-
ingott. 

1924-ben még szélsőséges, ritka példának hatot t 
Louis Aragon kiáltványa: 

Minden t legyűrünk. És m i n d e n e k e l ő t t tönkretesszük azt a 
civilizációt, amely oly kedves n e k t e k . . . Nyugati világ, h a -
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Iáira vagy ítélve. Mi Európa defetistái vagyunk. . . Minde-
nü t t életre hívjuk a zűrzavar és a baj csíráit. Mi a szellem 
szószólói vagyunk. N e k ü n k jó minden barikád, minden 
béklyó, mely átkozott boldogságotok gátolja. Zsidók, ki a 
gettóból! Éheztessétek csak ki a népet, hadd ízlelje meg 
végre a harag kenyerét! Mozdulj meg ezer karú India, te 
nagy legendás Brahma. Raj tad a sor, Egyiptom. És hadd 
szakadjon rettegő országainkra a kábítószerkalmárok sisera-
hada. Hadd hull jon porba a messzi Amerika a képtelen 
szesztilalmak közepett, fehér buildingjeivel. Kelj fel, világ! 
Lássátok: milyen szikkadt a föld, és mennyire megérett 
minden a tűzvészre. Szinte olyan, mint a pelyva. Csak ne-
vessetek. Mi vagyunk azok, akik mindig az ellenségnek 
nyúj t juk a kezünket. . .2S 

Ma ez már rutinszöveg lenne egy radikális nyugati 
értelmiségi csoport részéről - legfeljebb a zsidóságot 
nem a Nyugat ellenfelei közé sorolnák, hanem meg-
bélyegeznék a „cionizmust, mint a Nyugat előretolt 
bástyáját a Közel-Keleten". Amikor a szürrealisták 
fénykorukat élték, tehát a második világháború 
előtt, Németországban, Franciaországban és Nagy-
Britanniában összesen 150 ezer egyetemi hallgató 
volt - 1968 környékén egyedül Franciaországban 
több mint 600 ezer,29 és a növekedés üteme (amely a 
humán tudományokat tanulók körében az átlagosnál 
is nagyobb volt) azóta sem lassult le. Manapság, a 
„globalizált világban" az angolul olvasni tudó egyete-
mi oktatók száma sokmilliós potenciális piacot jelent 
mindenféle Nyugat-kritikára szerte a világon - de 
mindenekelőtt magán a Nyugaton belül. 

Edward Saidnak van egy igen figyelemreméltó val-
lomása (1998-99). Palesztin szülők gyermekeként 
született, de már kora gyermekkorában el kellett 
hagynia hazáját. Mivel apja az első világháborúban 
angol állampolgárságot kapott, az anglikán keresz-
ténynek nevelt Said angol elitiskolákban tanult, 
majd nyugati egyetemeken tanított, és mint írja, 
„azon vettem észre magam, hogy teljesen nyugati em-
ber lettem".30 Utol is éri a nyugati ember egyik beteg-
sége, az identitásválság, amelyből végül palesztin azo-
nosságtudata kifejlesztésével kerül ki, s a fegyveres el-
lenállás erkölcsi támogatójaként (is) híressé válik.31 

írását különben egy Joseph Conrad-szöveg keltette 
érzéseinek leírásával kezdi. A lengyel származású 
Conrad olyan jól megtanult angolul, hogy az egyik 
legkiválóbb angol prózaíróként tartják számon, idé-
zett önéletrajza szerint viszont élete végéig kínozta az 
idegenség érzete. Pedig, írja Said, valószínűleg észre 
sem véve, hogy az „euro-orientalisták" lábára hág ez-
zel, „Conrad... európai volt, aki szülőhazáját, Len-
gyelországot elhagyva angol lett, tehát többé-kevés-
bé egy világrészen belül költözött. ( . . . ) ő, amikor 
Lengyelországból Franciaországon keresztül Angliába 
utazott, végig Európán belül maradt."32 Said melles-
leg az „orientalizmus"-séma leírása során rendszere-
sen a nyugatiak szemére veti, hogy milyen kevés fi-
gyelmet szentelnek a „Keleten" belüli, de akár még 
az iszlám világon belüli, igen komoly különbségeknek. 

Böröcz József ki tűnő tanulmányban elemzi az ame-
rikai akadémiai közeget, amelynek fő jellemzője, 
hogy az őt körülvevő társadalmat egyre inkább az 
identitáspolitika jellemzi. 

Négy érvényes dimenzió figyelhető meg: a „rassz", az 
etnicitás, a nem s a nemi orientáció. ( . . . ) A mult ikultu-
ralizmus... az identitáspolitikából táplálkozik. A másságot 
nem azért kell elfogadni, mer t az erre való f igyelem „ob-
jek t íve" jobb tudományt , csi l logóbb intel lektual izmust 
e redményezne , h a n e m azért, mert „mi, akik ezt az identi-
tást vall juk" kellő számban „itt vagyunk, és ezt követel-
jük".3 3 

Ennek a nyomásnak a következménye a politikai 
korrektség (political correctness) divatja és sok más, 
legalább anekdotikus szinten nálunk is ismert meg-
nyilvánulás. Böröcz is egy anekdotával kezdte írását: 
tanszéke az amerikai Rutgers Egyetemen pályázatot 
írt ki egy állásra. Az elbírálás során olvasatlanul ki-
zárták a Kelet-Európával foglalkozókat, „hiszen te 
már itt vagy" - mondták ártatlanul Böröcznek. A be-
kezdés elején idézett elemzést követően 

értünk el oda, hogy értelmezhessük a nyitó anekdotá t . 
Azt, hogy valaki „Kelet-Európával" foglalkozik, e közeg-
ben gyorsan, könnyen lehet indokolni az identitáskategó-
riák logikája szerint. Az, hogy „legyen ilyen is", mert van 
rá „helyi" igény (a Rutgers környékén a magyar az egyik 
legnépesebb etnikum) erősebb legitimációs érv, mint bár-
miféle utalás az egyetemes tudásra vagy az összehasonlító 
módszerre. ( . . . ) „Kelet-Európa" tehát nem régió, meghatá-
rozott tör ténelmi és földrajzi kontextussal, hanem témate-
rület.34 

Nem vitatom, hogy az „euro-orientalizmus"-séma 
alapjában helyesen ír le egy igen tipikus nyugati „Ke-
let-Európa"-képet - de csak az egyiket a több közül. 
Létezik egy akadémiai szféra, amely jelentős részben 
erősen kritikus a fennálló nyugati társadalmi viszo-
nyokkal szemben, erősen kritikus a Nyugat és más 
térségek kapcsolatának minőségével szemben. 
Ugyanakkor ez a szféra is nyugati nyugati termék, 
erejét a Nyugat erőforrásai adják. Peter Berger „a glo-
bális kultúra négy arca" között - a vezető üzletembe-
rek és politikusok „Davos-kultúrája", a tömegterme-
lés „McWorld"-kultúrája és a az evangélikus protes-
tantizmus világ-networkje mellett - megemlíti még 
az ún. Tanszéki-klub Internacionálét is. 

J ^ > é n y e g é b e n ez a nyugati ér-
telmiség és az ő értékeinek illetve ideológiáinak el-
terjesztése. Amíg a „Davos-kultúra"számítógépeket 
próbál meg eladni Indiában, addig a Tanszéki-klub 
Internacionálé a feminizmust35 vagy a környezetvé-
delmet népszerűsíti ugyanott. 
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Vagy az (euro-)orientalizmus-kritikát, a helyi ke-
reslethez alkalmazkodva. „Alapvetően ez is elitkultú-
ra" - állapítja meg Berget. „A dolog iróniája, hogy a 
neomarxista függőségi elmélet, amely nem volt túl si-
keres a fejlett kapitalizmus változásainak értékelésé-
ben, elég jól passzol a Tanszéki-klub Internacionálé 
globális elterjedéséhez. Itt átható függőségi viszony 
áll fenn: a helyi »komprádor-osztály« viszi véghez azt 
a tervet, mely a »metropolisz« kulturális központjá-
ban születik."" Ez formális szempontból még akkor is 
igaz, ha a „Tanszéki-klub Internacionálé" kritikus, 
sokszor igen élesen kritikus a domináns(nak feltünte-
tett) „hivatalos" nyugati értékekkel, politikával és 
társadalmi renddel szemben. Sőt, megfordíthatjuk az 
összefüggést: a hazai társadalmi állapotokkal való elé-
gedetlenség vezeti őket a „mások" demonstratív felér-
tékelésére. A „nemes vadember" vagy „a racionális 
elveken, nem feudalizmuson alapuló Kína" sok évszá-
zados mítoszai mutatják, milyen régi nyugati tradíció-
ról van szó. Manapság, mint korábban már írtam, 
csupán a tömegessé válás, illetve a nyugati világhege-
mónia tényleges fenyegetettsége erősíti fel ennek a 
tradíciónak a hangját . 

Az orientalizmus mintájára újabban terjed az okci-
dentalizmus38 kifejezése is. A fogalom arra a (gyakran 
implicit) Nyugat-képre utal, amely a nem-nyugati 
népek leírásaiban jelenik meg. Példának okáért egy 
nyugati antropológus részletes beszámolót nyújt ar-
ról, hogy az általa vizsgált törzs mennyire harmoniku-
san él együtt az ökoszféra más elemeivel (régiesen: a 
természettel), mennyire alárendelt jelentőséggel bír-
nak számukra az anyagi értékek, mennyivel intenzí-
vebbek körükben az emberi kapcsolatok - s közben 
burkoltan vagy nyíltan szembeállítja ezeket a viszo-
nyokat a Nyugat világával. Ironikus helyzet: azok a 
(sok esetben nyugati) kutatók, akik szerint „a Nyu-
gat" differenciálatlanul és elfogultan tekint a „keleti" 
vagy a „primitív" társadalmakra, ugyanakkor gyakran 
hihetetlenül differenciálatlan és elfogult képet nyúj-
tanak magáról „a Nyugatról".39 írásom egyik legfon-
tosabb tétele szerint az euro-orientalizmus-séma az 
okcidentalizmus sajátos, TEVKE-beli változatát ké-
pezi. 

Ments meg, U r a m , a barátaimtól 

A higgadt, negyvenéves, sikeres filmoperatőr a tükör 
előtt, borotválkozás közben hirtelen abbahagyja az ének-
lést, s egy kis szünet után azt mondja: 
"Mi, magyarok, mirid öt évvel idősebbnek nézünk ki, 
mint a nyugatiak. Tudod, miért? Az oroszok miatt." 
(Hans Magnus Enzensberger, 1985) 

Mind Melegh, mind Böröcz a Nyugat-Kelet-diskur-
zus egy szűk, jól megragadható szeletét vizsgálták rész-
letesebben, gondosan indokolva, miért vélik azt, 
hogy ezek a részletek jellegzetesek vagy legalábbis 

fontosak lehetnek az általános kép felvázolásában. 
Ezt a módszert szeretném az alábbiakban én is követ-
ni, amikor egy ismeretterjesztő könyv Kelet-Európa-
képét ismertetem. A könyv az amerikai For Begin-
ners sorozatban jelent meg, amelynek népszerű köte-
tei képregényes formában próbálnak komoly kérdése-
ket fiatalok számára is fogyaszthatóvá tenni. Az 
1975-ben indult sorozatnak 1997-ig 87 kötete jelent 
meg, csak csemegézve a címek között: „Marx", „Fre-
ud" (két kiadás is), „Fekete Holocaust", „Opera", 
„Esőerdők", „Kierkegaard", „Lacan", „Shakespeare", 
„Heidegger", „DNS", „Arabok és Izrael", stb. Magya-
rul az Ikon Kiadó próbálkozott a sorozat magyarításá-
val Nesze Neked címmel, 1995-96-ban ki is adták a 
„Feminizmus", a „Freud" és a „Posztmodern" kötete-
ket, de aztán a magyar sorozat félbeszakadt. 

1997-ben jelent meg tehát a sorozat újabb darab-
ja, a Kelet-Európa története kezdőknek; szerzőként Paul 
Beck (magyar felmenőkkel rendelkező rajzművész), 
Ed Mast (író, drámaíró) és Perry Tapper (egy bosto-
ni egyetemen és Prágában tanult történelmet, jelen-
leg családostul Csehországban él, több történelmi 
mű szerzője, J. Pekar Csehszlovákia történetének fordí-
tója) szerepel. A szerzők nagyjából a volt szocialista 
országokat mínusz a (volt) Szovjetuniót tekintik Ke-
let-Európának. Az alapvető dichotomia, amellyel a 
szerzők dolgoznak, nagyon ismerős: a helyi (kis) né-
pek szemben a birodalmakkal. A térség történelmé-
nek vezérmotívuma: állandóan birodalmak szállják 
meg, összeverekednek vagy osztoznak rajta, beavat-
koznak az ügyeibe, kiszipolyozzák, s a külső szemlélő 
számára zavarosnak tűnő belső küzdelmeket is vagy a 
birodalmak beavatkozása, vagy egy korábbi beavatko-
zásának utóhatásai okozzák. 

Az első fejezet az 1919-es párizsi béketárgyalásokat 
idézi fel (vezérmotívum: a Négy Nagy kénye-kedve 
szerint szabdalja a térképet, miközben a kis népek 
küldöttei elkeseredetten követelőznek). I nnen hát-
rál vissza a főszereplők, azaz a „helyi népek" és a „bi-
rodalmak" bemutatásáig (2-3. fejezet). Aranyos, 
hogy a „helyi népeket" bemutató második fejezet cí-
me: „Ismerjük meg a szlávokat". Megemlíti ugyan, 
hogy voltak itt korábban rómaiak (persze, róluk 
majd kiderül, hogy ők birodalmiak voltak - de mi 
van a keltákkal?), majd erre csaptak át a népvándor-
lás hullámai, de hát a szlávok azok, akik ma itt élnek 
(s akik őshazájukból mindig „szétáradtak", jelenlegi 
telephelyükre mindig „megérkeztek", míg a többi 
nép „behatolt" vagy „betört"). Bemutatja a szlávok 
„szétáramlását" (érdekes lenne tudni, mit szólnának 
ehhez a bizánciak...), kereszténységre térítését, az 
egyházszakadást.'" Apróság, hogy a népek felsorolása 
közben42 a (nyugati) szlávok közé sorolja a letteket, 
litvánokat és a moldávokat, megkülönbözteti a (nyu-
gati szlávnak minősített) ruténokat a (keleti szláv) 
ukránoktól, s elfeledkezik az észtekről és a makedó-
nokról (noha a 29-30. oldal térképein utóbbiak is 
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szerepelnek). U t á n a megemlít „néhány behatolót", 
a k i k - p l . „mongolok, hunok, tatárok és avarok" (így, 
és ebben a sorrendben; 26.) - nem maradtak sokáig, 
míg akadtak, akik letelepedtek, pl. a magyarok. A 
„futottak még" kategóriában a két „őslakó" nép: a ro-
mánok (természetesen a dákok és rómaiak örökösei-
ként mindig is a „a modern Románia területén" éltek), 
és az albánok. Majd egy térképvázlat az államok mai 
határairól, s annak tisztázása, hogy az etnikai hatá-
rok nem egészen esnek ezekkel egybe. 

Hogy ez minek köszönhető? Természetesen a biro-
dalmaknak, amelyek folyton meghódították ezt a te-
rületet, népeire rákényszerítették saját kategorizáció-
jukat, vallásukat, adminisztrációjukat és összekever-
ték az itt élő népeket . A könyv szépen felsorolja az 
összes birodalmat, Rómától a Szovjetunióig. Időn-
ként két vagy több birodalom esett egymásnak, majd 
megosztoztak a területen, máskor az itt élő népek lá-
zadtak fel a birodalmak ellen. Apróság, de jellemző, 
hogy az Ausztriát jelképező kis alak konzekvensen 
ugyanolyan csúcsos sisakot visel, mint a Poroszorszá-
got, majd Németországot szimbolizáló figura (nyil-
ván, mert az osztrák is olyan németféle), s csak úgy 
lehet megkülönböztetni, hogy neki olyan fereczjó-
zsefes szakálla van (48., 49., 50., stb.), már Mária Te-
rézia korában is (noha a szerzők korábban megkülön-
böztették a „Habsburg-birodalmat" az 1867-ben kez-
dődő Monarchiától, 33.); illetve, hogy egyszer felcse-
rélték a „magyarnak" illetve „szerbnek" szánt alakocs-

kát (65.). 
A séma minden korszakra alkalmazható: a török 

hódítás közös nevezőre kerül a két világháborúval, a 
törökellenes felkelések a 20. századi forradalmakkal. 
A hidegháború lényege természesen hasonló: a 
könyv leírja/rajzolja, mit vetettek egymás szemére az 
oroszok és amerikaiak, majd így folytatja: „Valójá-
ban Sam és Iván nem volt más, mint a BIRODAL-
MAK két különböző fajtája." (97-98.). A „BIRO-
DALMAK" kifejezést a kecskeszakállas, csillagos-sá-
vos cilindert viselő figura és a tányérsapkás medve 
közös buborékban r ikkant ja világgá. 

Mi maradt a kommunizmus összeomlása után? 
Sejthetjük: zűrzavar, tanácstalanság, etnikai gyűlöl-
ködés, gazdasági válság és kapitalizmus, azaz: felüti a 
fejét a munkanélküliség, a hajléktalanság és a sze-
génység. De főleg: megjelennek a „multinacionális 
pénzügyi BIRODALMAK", amelyeket ugyanolyan 
előreugró állú „tőkés"-figurák jelképeznek, mint a ko-
rábbi birodalmak katonái , Rómától kezdve (145.). 

A könyv az etnikai viszályról - mindenekelőtt a 
természetes módon kiemelten kezelt Jugoszláviában 
- elárulja nekünk „A N A G Y TITKOT: miközben a 
nemzetközi média folyamatosan »boszniai muszlim 
kormányzatról« vagy »muszlimok uralta hadsereg-
ről« beszél, mind a kormányt , mind a hadsereget bos-
nyákok - muszlimok, szerbek és horvátok - alkotják, 
akik egy multietnikus államot szeretnének felépíteni." 

(158.) A szerb helyi kis népből egyszerre egy Nagy-
Szerbiát akaró kis birodalom-aspiráns lesz (1. 65r); a 
szerbek az etnikai tisztogatást Boszniában „a náci Né-
metország, Törökország, Izrael, az Egyesült Államok 
és mások ragyogó példáját követve" haj tot ták végre 
(164.). Nem tudom elhinni, hogy a fenti felsorolás-
ban nincs egy kis kiszámított kegyetlenség. 

Van egy képregény-motívum, amely vissza-vissza-
tér a könyv lapjain. Első megjelenésekor egy római 
légionárius kérdez egy illírt (aki „tipikus" balkáni vi-
seletben ácsorog a birkái mellett): „Milyen ország-
ban élsz?" A válaszra - „lllyricum" -bunkócsapás a 
válasz, majd a földön heverő áldozatot kioktatják: 
„Nem! Te római vagy!" (41.) A séma visszatér a törö-
kök (46. és 55.), majd Jugoszlávia (108.) kapcsán, s 
csak úgy általánosságban is, kitalált népnevekkel 
(164.). Egyedül a végén csillan fel egyfajta sötét, „ti-
pikusan TÉVKE-beli" humor: a válaszolót - „bos-
nyák vagyok" - itt nem leütik, hanem lelövik, és azt 
mondják a hullájának: „nem, te történelem vagy!" 
(164.) Nem minden tanulság nélküli, hogy a stilizált 
„szakértő" egyszer megjegyzi a „szerbek uralta Jugo-
szlávia" kapcsán: „egyébként T i to szerb volt." (108.) 
Tudtommal meg félig szlovén, félig horvát. 

Gyarmatosí tók és gyarmatosítottak 

Érdekeink szempontjából éles különbséget teszek Európa 
nyugati és kelet fele között, és ebből következőleg aközött 
is, hogy milyen befolyásra és beavatkozásra kell töreked-
nünk ebben a két övezetben. Nagyjából azt mondanám, 
hogy Nyugat-Európábari partnerek vagyunk, míg Kelet-
Európában - összehasonlítva ezzel - szerepünk inkább 
az érdektelen baráté (dismterested amicus curiae). A mi 
biztonságunk bizonyos körülmények között szoros kap-
csolatban áll Franciaországéval, Belgiuméval vagy Hol-
landiáéval. Ám ha ez biztosított, nem hiszem, hogy pél-
dának okáért Romániáéval is szoros összefüggésben állna. 
(Austen Chamberlain brit külügyminiszter, 1925)45 

Melegh Attilával szemben hangsúlyozni szeretném, 
hogy az, mi számít „nyugati tematizációnak", erősen 
vitatható, pusztán nyugatiak által készített szövegek-
ből nem állapítható meg egyértelműen. A 19. század 
első felében még a jobbágyfelszabadítás vagy törvény 
előtti egyenlőség témáját is ilyen - a magyar valóság-
tól teljesen idegen — „nyugati tematizációnak" lehe-
tett minősíteni. Ta lán ellentmondásos módon azon-
ban, de mégis igazat adnék Melegh Attilának: a Nyu-
gat valóban egyfajta hegemóniával rendelkezik a 
TÉVKE tematizálásában, de hozzátenném, hogy ez a 
hegemónia érvényesül a Nyugat-kritika tematizálá-
sában is, amelyhez a nem-nyugati térségek Nyugat-
kritikusainak alkalmazkodniuk kell. A Nyugat inten-
zív iparosításának korában azért illett a Nyugatot tá-
madni, mert (tudatos rosszindulatból vagy a vak 
strukturális kényszerek hatásaként) elsorvasztja a 
nem-nyugatiak hagyományos iparágait, s nem engedi 
kifejleszteni az újakat. Ma a Nyugat állítólag a 
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posztindusztriális vagy információs társadalom felé 
tart, a kritika főiránya is, természetesen, az informá-
ció elbitorlását és manipulálását veszi célba. Logikus: 
ahogy a klasszikus kritika érvrendszerével dolgozó 
kormányok saját nehézipar kifejlesztésére törekedtek 
(ha lehetőség volt rá, akkor nyugati tőkével és szak-
emberekkel), úgy a mai kritika az információ birtok-
bavételét tűzi ki céljául (ha lehetőség van rá, akkor 
nyugati tőkével és szakemberekkel). 

A 
JL Y „Nyugat - nem-Nyu-

gat" viszony kritikájában a 20. század fő motívuma a 
gyarmatosítás elítélése, először a felszabadítási teóriák, 
majd - a felszabadulás után - a posztkolonialista el-
méletek formájában. Berger a korábban már többször 
hivatkozott tanulmányában érezhető kajánsággal for-
dít ja vissza a gyarmatosítás-érvet (1. a „Tanszéki In-
ternacionálé" sajátos „komprádor osztályát"), de ő 
példaként olyan országot említ (Indiát), amely való-
ban gyarmat volt. Kérdés, hogy alkalmazhatóak-e a 
volt gyarmatok tapasztalatai a mai TEVKE-re. Bö-
röcz44 és Melegh szerint igen, Todorova némileg óva-
tosabb: bár elismeri a saidi „inspirációt",45 nyíltan el-
utasítja, hogy a posztkoloniális tanulmányok használ-
hatóak lennének az ő „balkanizmus"-fogalmára.4l> 

A kitűnő magyarországi szociológiai folyóirat, a 
Replika 1998-99-es számaiban vitát szervezett 
Colonization or partnership1 (a magyar változatban: A 
tudomány gyarmatosítása?) címmel,4 ' amelyben Cse-
peli György, Örkény Anta l és Kim Lane Scheppele 
provokatív vitaindítója azt a tézist állítja fel, hogy a 
nyugati társadalomtudósok jelen pillanatban, tehát 
az 1990-es években gyarmatosítják a kelet-európai 
társadalomtudományokat. A nyugatiak - nagyobb 
erőforrásaikat és a kelet-európai társadalomtudo-
mányok pillanatnyi ziláltságát felhasználva - a 
„bennszülött" kollégák szerepét mindössze az (egyol-
dalú) adatgyűjtésre korlátozzák, s erre támaszkodva a 
térség „szakértőinek" szerepében tündökölhetnek, 
mind Nyugaton, mind Keleten. Ehhez a „vírusfertő-
zéshez" alkalmazkodni csak a nyugati közegbe fiata-
lon kikerült „janicsárok" képesek, akik ezek után ide-
genül mozognak odahaza, ha egyáltalán hazatérnek. 

Nehéz nem szatírát írni erről a tézisről, amelyet a 
szerzők Nyugaton írtak és publikáltak először, amely-
ben először is nyugati kollégáik segítségét köszönik 
meg, s amelyben a Csepeli-Örkény-duó szövegét, jól 
elkülönített formában egy nyugati szerző kommentál-
ja - lelkes egyetértéssel, mély tisztelettel és érdeklő-
déssel Kelet-Európa és a kelet-európaiak iránt, kriti-
zálva „a nyugatiak" fellépését. Az írás ellentmondása-
it a (keleti és nyugati) hozzászólók bőségesen tárgyal-
ják,48 itt mindössze e kritikák két elemére szeretném 
felhívni a figyelmet. Az egyik: mint Jörg Becker csen-

desen megjegyzi, „a »gyarmatosítás« fogalma a Kelet-
Közép-Európa és Nyugat-Európa közötti függőségi vi-
szonyra... nem vonatkoztatható", mivel történelmi-
etlen, nem differenciált - és kissé sértő a volt gyar-
matok lakóira nézve is.49 A másik mozzanat, amelyre 
a gyarmatosítás-tézis kritikusai ismételten felhívják a 
figyelmet, hogy „Kelet-Európa" fogalma mennyire 
differenciálatlan, hisz meglehetősen más a helyzet a 
volt reformországokban (Lengyelország, Magyaror-
szág), ahol a kommunista korszakban is jelentős tár-
sadalomtudomány létezett, illetve a vol t Szovjet-
unió, a Balkán vagy a volt NDK egészen speciális vi-
szonyai között. „E különbségeket azért emelem ki, 
mert a Replikában megjelent hozzászólásokban min-
denki általánosságban »Eastern Europe«-ot emleget" 
- jegyzi meg kissé értetlenül Josef Langer.50 Csak egy 
ici-pici rosszmájúság kell, hogy feltegyük: nem annyi-
ra szolidaritásérzetből teszik ezt, hanem hogy minél 
több társelnyomottat vonhassanak be a tiltakozás és 
kritika virtuális erejét növelendő. 

Nagyon tanulságos Langer következő megjegyzése 
is: „Kritikaként jelenik meg, hogy a déli EU-államok 
olyan pénzeket fölöznek le, amelyek tulajdonképpen 
Közép- és Kelet-Európát illetnék meg" (uo.). „A 
Nyugat" differenciálatlan kezelése egyrészt tehát elő-
segíti, hogy kritizálni lehessen a fejlett nyugati orszá-
gok segítségét olyan államoknak, amelyek még pár 
évtizede is szegényebbek voltak Magyarországnál. 
Másrészt, „Kelet-Európa" differenciálatlan kezelése 
remekül elfedi, hogy Magyarországra az 1990-es évek-
ben több nyugati tőke érkezett, mint (Csehországot 
és Lengyelországot leszámítva) az egész maradék 
TÉVKÉ-be együttvéve. 

F 
J—/gyesek joggal mondhatják 

- ismeri el a kritikák egy részére adott válaszukban 
Csepeli, Örkény és Scheppele - , hogy mi, e cikk szer-
zői szintén kivételek vagyunk, mivel mindhárman 
igen sikeresen tudtunk élni a finanszírozási és publi-
kációs, illetve a kelet és nyugat közötti ingázási lehe-
tőségekkel... Kivételezett helyzetünk.. . tesz képessé 
bennünket arra, hogy a körülöttünk látott gyakorlat 
ellen felszólaljunk. Úgy gondoljuk, ez nem lenne 
ilyen könnyű azoknak, akiket ebben a rendszerben 
mellőznek vagy elnyomnak, vagy akiknek kutatási 
témái másképpen alakultak.51 

Mint már említet tem, nehéz nem szatírát írni: mi-
csoda élvezettel szedte volna szét ezt az érvelést -
vagy az írásban központi szerepet játszó „vírus-
metafórá t" - annak idején az a Csepeli György, aki-
től szociálpszichológiát tanultam.. . 

Az utoljára idézett német szerző figyelte meg azt 
is, hogy a vita legtöbb résztvevője vagy „kelet-euró-
pai"52 vagy amerikai, vagy amerikai egyetemhez kötő-
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dik, Nyugat-Európa szinte meg sem jelenik az írások-
ban.53 A „gyarmatosítás-vita" kapcsán tehá t - gon-
dos interpretálásomnak köszönhetően, természete-
sen —, ismét ugyanoda lyukadunk ki: bizonyos típusú 
Nyugat-kritikák nyugati, konkrétan amerikai erede-
téhez.54 Bár, tegyük hozzá, hogy a „gyarmatosítás"-
metafórának bizonyos kelet-európai hagyományai is 
vannak. A kuruc történetírás hagyományai és a mar-
xi kizsákmányolás-elmélet a sajátos ötvözeteként a 
két világháború között, illetve a kommunista kor-
szak elsó' felében Magyarországon is divatos volt 
„Habsburg-gyarmatosításról" beszélni. Mikor a fent 
említet t vita magyar reprezentánsai gimnáziumba jár-
tak, még a hazai tör ténelemtankönyvekben is ilyen 
felfogás uralkodott.55 

A gyarmatosítás-vitát felvezető írását Hadas Mik-
lós egy érzékletes kis anekdotával kezdte: leírta, ho-
gyan találkozott egy ausztrál kongresszuson amerikai 
szociológusokkal, akik döbbenetesen keveset tudtak 
„Kelet-Európa" múltjáról, jelenéről, kultúrájáról és 
társadalmáról, ugyanakkor milyen öntelt magabiztos-
sággal igényeltek maguknak szakértői szerepet ebben 
a térségben (is); s hogy ugyanakkor milyen gyorsan 
hangolódott egy hullámhosszra egy lengyel kolleginá-
val.56 N e m kétlem, hogy rengeteg TEVKE-beli értel-
miségnek voltak és v a n n a k ilyen élményei , én 
azonban a magam részéről rendszerint o lyan nyuga-
tiakkal találkoztam, ak iknek csak rossz szavuk volt 
az ilyen típusú „nyugati felsőbbrendűségérzetről". 
Igaz, eddig csak Nyugat-Európában já r tam, Ameri-
kában nem. 

s 
V. ' zemben a posztkoloniális 

népek nyomasztó tör ténelmi emlékeivel, „Kelet-Eu-
rópa" népeit gyakrabban traumatizálta a Nyugat kö-
zönye, mint „gyarmatosítása". A Nyugat sokszor 
felemlegett attitűdje — „felosztják a régiót, amelyet 
alig ismernek, térképpel és ceruzával, a tárgyalóasz-
talnál" - felfogható hasonló felelősségáthárítási stra-
tégiaként, mint ahogy a „közép-európázás" is megpró-
bálta a kommunizmus felelősségét áthárítani az „ide-
gen, keleti Oroszországra".57 Akár a Balkán-háborúk, 
akár a két világháború során kialakult helyzet akár 
napjaink régióbeli etnikai tisztogatásai legalább 
annyira, időnként még jobban arról szóltak, hogy az 
itteni népek akarják kicsinálni egymást, egy-egy nyu-
gati patrónus manipulálásával, mint arról, hogy a 
Nyugat itt azt tehet, amit akar. A „nyugati támadó" 
itt általában a németeket/osztrákokat jelentet te , 
akik ellen a hagyományos szövetségesként a par 
excellence Nyugat, mindenekelőt t Franciaország szol-
gálhatott . Nem véletlen, hogy - a német veszélytől 

tar tó - francia politikusok imádni szokták „az Atlan-
ti-óceántól az Urálig terjedő" Európa gondolatát; a 
TÉVKE nyugati része pedig ilyenkor nem azért szo-
kot t ideges lenni, mer t „elfogadja az uralkodó Nyu-
gat-Kelet-diskurzust, s ki akarja rekeszteni a keletie-
ket", hanem mert az ilyen szöveg hallatán az első ref-
lex a gyanakvás: a gyanú, hogy a Nyugat inkább az 
oroszokat akarja bevonni egyensúlyi rendszerébe, 
akár az ő rovásukra. Erre a (hosszú történelmi trende-
ket illetően eléggé megalapozott) gyanúra játszik rá 
az 1990 után ebben a közép-európai térségben ismét 
hivatalos politikává emelkedett - hol f inomabb, hol 
durvább - sérelmi politika, amelyben az „évszázad-
okig védtük Európát a török ellen" keveredik a „Tria-
non-" és a „Jalta-komplexussal", amellyel kapcsola-
tos szenvedéseinkkel úgymond kiérdemeltük a 
N A T O - és az EU-tagságot. Abban, hogy eközben 
igyekszünk letiporni a velünk együtt sorbanállókat, a 
hosszú történelmi tendenciákat tekintve ugyancsak 
nincs semmi új, s e viselkedése nem egy ú jonnan be-
nyomuló „nyugati tematizációnak" köszönhető. (A 
térség országainak kényszeredett együttműködése an-
nál inkább - ennek legfontosabb motivációja nem a 
felismert „sorsközösség", hanem az, hogy a Nyugat 
rossz szemmel nézi az i t teni viszályokat). 

A korábban emlegetett nyugati indentitáspolitika 
fontos eleme egyfajta, egyszerre kiterjesztett és leszű-
kí te t t sérelmi politika is, azaz a sajátcsoport 
„viktimizálása", annak kimutatása, hogy jelenlegi saj-
nálatos viszonyai annak köszönhetőek, hogy elnyo-
más áldozataivá váltak.™ A fajgyűlölet, a szexizmus, az 
imperializmus, a kapitalizmus, a gyarmatosítás, ma-
gyarán a Nyugat a felelős azért, hogy a gazdaságilag 
fejlett országokban is mind többen szakadnak le, 
hogy az afro-amerikaiak körében magasabb a csonka 
családok aránya, hogy a harmadik világban százmilli-
ók éheznek, hogy pusztulnak az esőerdők, hogy a 
nők ritkábban csinálnak szakmai karriert, és még so-
rolhatnánk tovább a végtelenségig ezeket a bűnöket. 
Figyelem! Egy pillanatig sem akarom azt állítani, 
hogy nincs semmi ezekben a vádakban, csupán azt: 
ahogyan a Nyugat-apológiák kulcseleme szerint a 
hátrányos helyzetbe kerültek (akár a Nyugaton be-
lül, akár azon kívül) ál talában saját maguk felelősek 
sorsukért, addig a Nyugat-kritikák kulcseleme áthárí-
tása, tehát a viktimizálás. 

Az „euro-orientalizmus"-séma Európa keleti felé-
nek viktimizálásával tulajdonképpen a „csináljuk 
vissza Trianont! "-típusúnál sokkal szalonképesebb, a 
kurrens (nyugati) társadalomelméleti tendenciáknak 
jobban megfelelő érvrendszerrel igyekszik felkelteni 
a Nyugat lelkiismeretét, s annak tudatosítását, hogy 
a Nyugat valamivel tartozik ennek a térségnek. S ezt 
az összefüggést akkor sem árt szem előtt tartani, ha 
panaszaink történetesen jogosak. 
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holland értékeknek. (Nemzetközi statisztikai zsebkönyv, Buda-
pest, 1999, 46.) 

10. Kisch, 1934, 115. Just for fun, még egy idézet: „Olyan ez itt ne-
kem, Kizyl-Ordában, mint két évvel ezelőtt Savannah-ban. És 
mégsem olyan. Savannah-ban kiirtották az indiánokat. Itt vi-
szont az őslakosság az európaiak között is ura maradt a föld-
nek." (I. m. 118.) 

11. „A tudósok, felfedezők, kutatók számára... a harmadik világ 
kultúrái lehetőséget jelentettek az európai hatalomgyakorlásra 
a tudás révén, szóval az etnográfia a bennszülöttek európai ant-
ropológiába illesztésének egy módja volt" — mondja pl. Said 
(Said-Burgmer, 1998, 24.) TEVKE-ben viszont - igaz, a né-
met romantika mintáinak adaptálásával — az etnográfia inkább 
a bennszülöttek fegyvere volt „nemzeti öntudatuk" kifejleszté-
sében, sokszor nemzetük feltalálásában (inventing) és létrehozá-
sában (creating). 

12. Az „euro-orientalizmus"-séma egyik leglélegzetelállítőbb kísér-
lete, amikor a Nyugat bizonytalan ismereteit hatalmi eszköz-
ként tünteti fel. Melegh például így ír: „A Nyugat leggyakoribb 
ellentétpárja Kelet-Európa, bár az ellentétpár ez utóbbi tagja 
igen bizonytalan. Előfordul a Közép-Európa-fogalom, a 'Kelet-
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Közép-Európa' régió megjelölés, a 'volt kommunista' országok, 
a 'volt szovjet blokk', konkrét esetekben esetekben a 'balkáni 
államok', 'balti államok' kifejezés, de igen gyakran csak egyedi 
államok állnak szemben egy monolit tömbbel, a Nyugattal. Ez 
megjelölésbcli bizonytalanság a Nyugattal szembeállított térség-
gel, népekkel kapcsolatban már hatalmi viszonyokat sejtet (ki-
emelés - D. Cs.), amennyiben az egyik félnek pontosan tud-
juk a nevét és szinte kizárólag azt használjuk, míg a másik fél 
névbeli identitása zavaros, és a használat módja szinte kibogoz-
hatatlan.." (Melegh, 1999, 20.) Túl azon, hogy a régió pontos 
tagolása és elnevezése nem pusztán a New York-i újságírók, de 
a térség lakói számára is erősen vitatott, mint az utolsó pár év-
században általában, nem tudok szabadulni a gyanútól, hogy 
ha Melegh a hivatkozott cikkekben csak egyetlen, konzekven-
sen használt névvel találkozik, akkor ezt tartaná a „hatalmi vi-
szonyok" jelének. 

13. Az már csak hab tortán, hogy az éppen aktuális orosz vezetés 
mindhárom említett háború kirobbanásában valami módon fe-
lelőssé tehető, s nem passzív áldozata volt a nyugati invázió-
nak. 

14. Ami persze nem egyszerűen intellektuális fölény, hanem kultu-
rális genocídium eredménye, 1. szélsőséges, de jellemző példa-
ként a maya kódexek szisztematikus elégetését. 

15. „Az oszmánok valamivel többet tudtak a keresztény Európá-
ról, mint szaracén elődeik, de még így is nagyon korlátozott is-
meretekkel rendelkeztek. Az uralmuk alatt élő keresztény né-
pekről természetesen sokat tudtak. ( . . . ) Az oszmán irodalom-
ban, sőt történetírásban [azonban] alig találkozunk e kapcsola-
tok ábrázolásával. Az oszmán határokon túli keresztény euró-
pai népek iránt még ennyi érdeklődés sem mutatkozott. A ko-
rabeli szövegek még az olyan jelentős eseményekről is keveset 
írnak, mint a harmincéves háború, noha az az oszmán fennha-
tóság alatt álló országokhoz egészen közel folyt, és az oszmán 
érdekeket közvetlenül érintette. S néha még ez a kevés is pon-
tatlan. Európa szellemi életéről lényegében semmit sem tud-
tak. ( . . . ) sem a reneszánsz, s éma reformáció nem váltott ki ér-
deklődést vagy aggodalmat." (Lewis, 1995, 17.) 

16. Bitterii, 1982,81-88. 
17. A katonai egyenlőtlenséget most hagyjuk figyelmen kívül, bár 

említésre méltó, hogy Wolff szerint a nyugatiak a 18. század 
elejétől egészen napjainkig mindig a gyenge, potenciális áldoza-
tot látták Kelet-Európában. Elképesztő: pl. egy történelem 
érettségijét visszaidéző magyar is felvilágosíthatná, hogy az em-
lített korszak legnagyobb részében Oroszország Európa egyik leg-
erősebb, sőt, pl. 1814 és az 1850-es évek között, illetve a hideg-
háború során (ez összesen majd' egy évszázad) a legerősebb eu-
rópai nagyhatalomnak számított. 

18. E sorok írója Szűcs Jenő bölcsészkari előadásain hallott arról, 
hogy már IV. Béla idején valóságos „ösztöndíjrendszer" léte-
zett: egy jól körülhatárolható csoport, általában főpapok és fő-
nemesek fiatal rokonai, egyházi beosztást és egy kis birtokot 
kaptak, amelyből finanszírozniuk kellett külföldi egyetemi ta-
nulmányaikat. A vegyesházi királyok idejében a szaporodó kor-
mányhivatalok káderigénye már direkt kormányzati támogatás 
nélkül is kifizetődővé tette a külföldi tanulmányokat; később 
pedig a reformáció adott egy újabb lökést, immár teljesen de-
centralizáltan. Hiba lenne azonban a nyugati ismeretek be-
áramlását néhány elitértelmiségire korlátozni: Szűcs tanár úr 
előadásaiban nagy súlyt fektetett arra is, hogyan terjedt a 13. 
században a kor legfejlettebb eketípusa nyugatról keletre, illet-
ve hogy a jobbágyi jogok és kötelezettségek ekkori radikális át-
formálásában milyen szerepe volt a nyugati paraszttelepesek-
nek, a hősieseknek ("vendég"). 

19. Jellegzetes módon Melegh Attilánál ez a folyamat mint nyuga-
ti uralmi eszköz jelenik meg: „a Nyugat mint a felvilágosodás, 
az előrelépés eszköze jelenik meg, »tanári« szerepben tűnik 
fel." Majd így folytatja: „Ezen autoriter, fegyelmező att i tűd.. ." 
(Melegh, 1999, 25.) Tanárként nem egészen értem ezt az azo-
nosítást. 

20. „A 16. század elején Moszkva összehasonlíthatatlanul jobban 
ismerte a világot, mint a világ Moszkvát." - figyelmeztet a kor-
társ orosz történész (Heller, 1996, 121.). Akárcsak ma. 

21. „Felvetődik tehát az értelmiség szerepe, és »kelet-európai« ér-
telmiségiként mi is feltehetjük a kérdést, hogy mit tettünk és 
teszünk ezen Nyugat-Kelet-diskurzus fennmaradása érdeké-
ben." (25.) Ezen diskurzus „sajnálatos módon erősen szervült a 
hazai közéleti nyelvben" s ennek „kapcsán felmerül a felelős-
ség kérdése a beszédmód fenntartásáért, illetve etikai problé-
mákkal is szembe kell néznünk a tőlünk keletre fekvő társadal-
makkal való szolidaritás, illetve az esetleg e térségből érkező 
menekültek dolgában. ( . . . ) Ezen kérdések már csak azért is 
égetőek, mert ezen civilizációs elkülönülés hosszabb távon 
csakis a szélsőséges mozgalmakat segíthetik, és ők már valósá-
gos falakat szoktak építeni." (25-26.) 

22. Ironikus: a Feleletben Kossuth még védekezik: „országlási rend-
szerem ép' azért a' legtávolabbról sem francziás, mint a' gróf 
[Széchenyi] talán gyanúsítva mondja, mivel én a' kifejlett 
municipiális életet imádom" (Kossuth és mások, 1986 [1841], 
41.); majd nem sokkal később már azt írja, hogy a municipiális 
rendszer „ellenségei száma legújabb időkben egy új iskolával 
szaporodott: a francia vagy orosz eszmeszabású centralisták is-
kolájával" (id. Schlett, 1987, 82.), amiről azért neki is tudnia 
kellett, hogy ez egyszerűen nem igaz. 

23. „Külsőleg minden elhasznált és lepusztult. Belgrád engem a 
hetvenes évek végi Varsóra emlékeztet. Ha az autókat, a ruhá-
kat, a kirakatokat nézzük, olyan, mintha Lengyelország és Jugo-
szlávia helyet cserélt volna. ( . . . ) Bűnözés, korrupció és jogta-
lanság uralkodik mindenütt. ( . . . ) Még soha nem találkoztam 
ennyi nyilvánvaló gengszterrel, még Oroszországban sem." (I. 
m. 25.) 

24- „Lassan két évtizede emelek szót Közép-Európa mellett. Úgy 
gondolom, hogy megérte, és hozzájárult ahhoz, hogy Európa 
közepe jó felé vette az irányt. De felháborítónak tartom, hogy 
újabban a Közép-Európa-eszmét a kirekesztő és a relativizáló 
politika használja, ahogy visszaél vele. Bármi legyen és bárhol 
terüljön el Közép-Európa, ehhez a torzképhez nem lehet köze." 
(Ash, 1999-2000, 26.) 

25. Ugresic, 1997-98, 2. és 4. 
26 „Elismerjük, hogy Anglia a világ legerősebb állama és a leglibe-

rálisabb is - fogalmazott Zaghlul pasa, egyiptomi függetlenségi 
politikus 1919-ben. Azt is, hogy Egyiptomban nagyszerű dolgo-
kat vitt végbe. Most a barátságát kérjük a szabadság elveinek 
nevében, amelyek őt is vezérlik." (Id. J. Nagy, 1997, 49.) 

27. Ha lehet még Bihó Istvánra hivatkozni: (Bibó, 1986). 
28. Id. Bajomi, 1968, 11. 
29. Hobsbawm, 1998, 282 és 287. 
30. Said, 1998-99, 22. 
31. Hasonló, Nyugaton felfedezett arab-identitásról ír Leila Ah-

med, a Massachusetts! Egyetem Gender Studies tanszékének 
professzora (1999). 

32. Said, 1998-99, 21. és 22. 
33. Böröcz, 1997, 178-179. 
34. Böröcz, 1997, 180. 
35. A feminizmus megközelítése különösen érdekes. Nézőpontjá-

ból mintegy külső szemlélőként lehet tekinteni az egyenlő 
mércével, egyenlő módon kezelt Nyugatra és Keletre egyaránt, 
így „világossá válik, hogy a a férfiuralom formái milyen mér-
tékben összekapcsolódnak a férfi-versengés (mint például a Ke-
let és a Nyugat közötti) formáival... ( . . . ) A nők képe a másik 
társadalomban megerősíti a nők alávetésének normáját a saját 
társadalomban." (Nader, 1989, 347.) 

36. Berger, 1998, 17. 
37. Berger, 1998, 18. 
38. Carrier, 1995 
39. Az orientalizmussal való párhuzamára utal az is, hogy az 

occidentalizmus igazán akkor virágzott fel, amikor a Nyugat 
gazdasági és politikai hatalma a 20. század elejéhez képest 
visszaszorult, lásd Clifford Geertz fejtegetéseit (1995). 

40. Enzensberger, 1992, 142. 
41. A vulgármarxizmus igazi gyöngyszeme, szinte esztétikai élveze-

tet okoz az olvasása: „A két egyház számos fontos és lényeges 
kérdésben nem értett egyet, mint például: hány ujjal vessenek 
keresztet, kézzel vagy kanál segítségével áldozzanak, mit visel-
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2000 
jenek, milyen naptár t használjanak, milyen nyelven imádkoz-
zanak, és hogy KI A FŐNÖK!" (I. m. 20.) 

42. Beck-Mast-Tapper, 1997, 23-25. 
43. Id. Romsics, 1996, 79. 
44. „...két szinten is fogódzókkal szolgál a »posztkoloniális tanul-

mányok« néven ismert elemzésmód: a »kelet-európaiság« meg-
konstruálásának hosszú távú nyugat-európai mintái révén, il-
letve a tényleges gyarmati viszonyok elemzése alapkategóriái-
nak átemelése révén." (Böröcz, 1998, 9.) Ugyanakkor a láb-
jegyzetben hozzáteszi, hogy „itt csak nagyon vázlatos, a kelleté-
nél jóval elnagyoltabb formában van mód ezek megemlítésé-
re". Az elméleti alapok kifejtését jórészt Wolff alaptézisének is-
mertetése és rövid idézése jelenti. Nagyon tanulságos: Wolffot 
hasonló módon használja Melegh és Todorova is; egyetlen kri-
tikai hangot sem eresztenek meg ezzel a szerzővel szemben, no-
ha - fontos hangsúlyozni - valamennyi korábban felsorolt dur-
va hibáját amúgy mindnyájan rendre elkerülik. Iskolapéldája 
annak, hogyan válik a kortárs tudományban egy vitatható té-
telből a hivatkozások sorozata nyomán - tény. 

45. Todorova, 1997, viii-ix. 
46. Todorova, 1997, 17. 
47. A Replika hasonló című, angol nyelvű 1996-os különkiadásá-

ból magyarul részletek olvashatóak a Replika 1998. decemberi 
számában (19-74.), illetve hozzászólások az 1999. áprilisi 
(145-151.) és 1999. júniusi számában (147-154.) 

48. Andorka, 1998; Lemon-Altschuler, 1998; Langer, 1999; 
Mirszkaja, 1999; Becker, 1999; Steiner, 1999. 

49. Becker finomabban fogalmaz mint én: szerinte ez az összevetés 
„az észak-dél dimenzió kizsákmányolási viszonyainak leértéke-
léséhez vezetne." (Becker, 1999, 149.) 

50. Langer, 1999, 146.; 1. még Steiner, 1999, 154. 
51. Csepeli-Örkény-Scheppele, 1998b, 72. 
52. Erős magyar felülreprezentáltsággal; egy félig vicces kérdés: mi 

lenne, ha egy román vagy szlovák társadalomtudós ezt a „ma-
gyar gyarmatosító törekvések" leképződésének tulajdonítaná? 

53. „ A Replika-szám tizenkilenc szerzője közül ha t az USÁ-ból va-
ló, ill. amerikai egyetemekhez kötődik. Csehország, Szlovákia 
és Románia egy-egy írással képviselteti magát a fejtegetések zö-
me budapesti szociológusoktól származik. Nyugat-európai állás-
pontok, illetve német, olasz, osztrák vélemények egyáltalán 
nem jelennek meg [a Replika 1999-es számaiban közölt írások-
ban azonban már egyértelműen német túlsúly mutatkozik - D. 
Cs.]... A dolgozatok elsősorban az USÁ-val és az amerikai tár-
sadalomtudományokkal kapcsolatos tapasztalatokra reflektál-
nak. Ez mindenekelőtt Csepeli György szövegében jut kifeje-
zésre, [és] ebben a tanulmányban jelenik meg a leghangsúlyo-
sabban a gyarmatosítás tézise; a nyugat-európai társadalomtu-
dományokhoz fűződő kapcsolatokat azonban messzemenően el-
hallgatja, mondhatni, elfojtja." (Langer, 1999, 146.) 

54. Érdekes György Péter megközelítése: felismeri, hogy a nyugati 
kultúra mellett a (nyugati) kultúra kritikája is jelentős részben 
nyugati termék, de ezt a múltba tolja. „A tömegkultúrával 

szemben kifejezetten annak rovására az ötvenes-hatvanas 
években a kortárs Egyesült Államok gyártotta kulturális üze-
netcsomagban... ot t volt Pollock, Kooning, Barnett Newman, 
Rothko, ott volt a teljes New York School a maga kapitaliz-
musellenességével, piacundorával, tőke elleni agressziójával, 
deklarált tartalom- és közérthetőség-ellenességével, kihívó ér-
telmiségi modorával... az európai közönség számára az 'ellen-
kultúra' és a kultúrák hagyományai a kortárs Amerika-kép in-
tegráns részei lettek. A vietnami háború idejére ki-ki méltóan 
undorodhatott az amerikai politikától, cserébe megannyi, az 
amerikai magas és popkultúrához tartozó protest-, ellen-, szub-
kulturális ikont teremtett, illetve fogyaszthatott. ( . . . ) Az Ame-
rika-ellenesség és radikális kritika nyelve, illetve képei, a kul-
turális kódok, illetve a csatornák, amelyeken keresztül az üze-
net a világba eljutott: mind úgymond amerikai kézben volt." 
(György, 1997,1. 7—8.) György szerint a reageni „konzervatív 
fordulattal" mindez megváltozott. Más a véleménye erről az 
amerikai újkonzervatívoknak, akik egyik vezéralakja, Newt 
Gingrich az 1990-es évek közepén így fogalmazott: „Meg 
kell nyernünk az Amerika működéséről szóló terminológiai 
csatát. Amíg a baloldal definiálhat ja Amerikát a maga fogal-
mai alapján, addig nem győzhetünk." (id. Lónyai, 1995, 
324.) 

55. A szaktörténészi szemlélet változásáról 1. Berend-Ránki, 1987, 
414-416. 

56. Megfontolandó, hogy Hadas vagy más, cikkemben tárgyalt 
szerzők szemlélete esetleg nem régió-, hanem korosztály-speci-
fikus: magam is számtalanszor tapasztaltam, hogy lengyel, uk-
rán, bolgár, stb. értelmiségiekkel találkozva (rendszerint Nyu-
gaton, „természetesen"), mennyire jobban megértjük egymást, 
mint egy nyugat-európaival (az amerikai marslakókról nem is 
beszélve), még elvileg „régiősemleges" témák esetében is. Van 
azonban annyi tapasztalatom a mai magyarországi közép- és fő-
iskolás generációról, ami azt sugallja, hogy ez a közösségérzet 
(amely miatt időnként magam is a „Kelet-Európa" kifejezést 
használom, noha szerintem igenis létezik „Közép-Európa") az 
én generációmmal ki fog halni (méghozzá a TEVKE tipikus 
halálozási struktúráját tekintve, elég hamar). A most felnövek-
vő ifjak a nyugati szakirodalomból fogják megtanulni, hogy a 
Kárpátoktól keletre és délkeletre is emberi lények élnek. 

57. A Kundéra és Konrád keltette vita kapcsán az 1980-as évek-
ben a legélesebben Milan Simecka ítélte el ezt a felfogást. Sze-
rinte „Közép-Európa tragédiája" éppen Közép-Európában kez-
dődött („Szellemi Biafránk kitörölhetetlenül magán viseli a 
hely védjegyét.", 155.), s a totalitárius rendszereket nem kívül-
ről kényszerítették ránk az oroszok. Nagyon korrekt, rokon-
szenves álláspont, már amennyiben a külső felelősök helyett 
önvizsgálatra szólít fel (kár hogy érvelése erejét kissé kikezdte 
1989-1990 tapasztalata, amely szerint tényleg az orosz katonai 
jelenlét volt a döntő szempont a kommunizmus fennmaradá-
sában). 

58. Hughes, 1994; Hollander, 1995. 
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Takács Zsuzsa 

A LAKÓK VISELKEDÉSE 
Sátrat vernek a kapualjban, 
és elfoglalnak minden lépcsőfordulót, 
agyunkba beköltöznek a rettegett, új lakók. 
Ingóságaikat a márványlépcsőn húzzák-vonják. 
A lábukat vesztett székek és ajtajuk szakadt 
szekrények sikoltozása hurokként 
tekereg az elefántcsont színű burkolaton. 
A sarokablakból a lábukat kilógatják 
a meghódolt város piacterére, ahol 
tépett zászlójukat hordozza a szél. 
Ha cukros italaikat egymásra ellocsolták, 
ha talpuk alatt a kiköpött napraforgómag 
héja kellőpuhaságú szőnyeggé dagad, 
az ablakmélyedésből sorra leugrálnak 
és ideges pillantásuk a lakónévsoron 
megtapad. Nyissak-e ajtót, ha dörömbölnek? 

Ismered azt az érzést, hogy érted jönnek? 

S I K Á T O R O K K Ö Z Ö T T 

Ismered azt az érzést, hogy érted 
jönnek? Bár nincsenek kikötéseik, 
hány kilót vihetsz, és nyugodtan 
viselhetsz cipődben fűzőt. 

Homlokegyenest az ellenkező irányba mégy 
(mint amerre téves utadat vetted volna), 
az új elrendezésben álló falak és ajtók 
között, furcsálló megjegyzésektől kísérve, 

szó nélkül követed alkalmi kísérődet, 
mint a tudta nélkül halálos beteg, 
aki nem kérdezi fekélye vérzik-e, 
vagy szívhalál leli, miközben 
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a munkahelye felé villamosozik éppen, 
és az ülésről utolsó erejével felkapaszkodik, 
vagy leül, vagy éppenséggel az ülés alá 
gurul, és jószándékát mutatva mintegy, 

egyet kettőt még lép is a levegőben, 
így lesz, gondolod: így lesz; ígéred: 
ezentúl világosan látsz, és haladtok szaporán 
a sikátorok között, a biztos cél felé. 

EGY SZÍNHÁZI ESTE 
Valahány volt szereplő most megjelenik, 
mielőtt emlékezeted függönyét leeresztenék, 
ott hajbng az erős megvilágításban, 
az egyetlen üres homlokzatból álló utcán, 
mikor a zajkeltő gépek már leálltak, 
egymás kezét fogva majd csókokat dobálva, 
fodrásznőd, a rektori titkár, nőgyógyászod 
és díjbeszedőd tapsért könyörög 
és megérdemli a tapsot, mert jó színész volt 
mind az okulásodra előadott darabban. 
Amit kudarcnak vagy sikernek hívtál, 
most láthatod: lecke volt és vizsga. 
Álarcát leveti a Szégyenlős Bohóc, aki 
küszöböd előtt bebocsáttatásra várt, 
míg mások kopogás nélkül jöttek-mentek. 
Ismered azt az érzést, hogy érted jönnek? 
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Simon Balázs 

F Ö N T JOBBAN T Á N 
Van itt az ezredforduló 
Eló'tt csinálni még néhány 
Dolog. Tükrével hogy legyen 
Sötét az aszfalt, végig az 
Udvart önteni, és a fólia a 
Csontfehér tetődeszkákra 
Húzva boncteremben próbált 
Vízhatlan anyag, egy épület sem 
így takarva, épp a kórház csak, 
Már ott marad. Láttam karácsony 
Délelőtt, mint szénbányából hogyha 
Vaksin, céltalan felszínre tör egy 
Csille, bár csapkodott, sötét tető' 
Madár, a gyászvitorla, rajta, mint 
A fal tövében szokott lapulva, végig 
Rohan egy meglepő kutya, 
így csak a vágy emészt, tán fönt jobban 
A kedves mind határtalan. 

A KEDVESEK 
A Kedvesektől nem tollat 
Repülni kaptam, ingyen röp-
Tudást, bár mindegyiktől mást, 
Nem ezt magasra, hogy tanítanának 
Szállni föl, inkább a föld ősrégi, 
Lomha szellemét: ahogy valami szét 
Kínok közt esik, könnyű lesz, hamis 
Tanulság, ez szállt rám, mióta nem 
Láthatja szem, anyám a mesterem, titka 
Az eltűnés, talán legszámyasabb, ha 
Mesterség, hogy árnyasabb aztán az 
Ég, nagyobb nem is lehetne tán örökség, 
Mily kár, a földi agy túl lassú 
Büszke nem lehet a Kedves sem elégedett. 
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A KADDIST MÉG 
Annának 

A kaddist még a nagymamád, 
Bár ez, halálakor, ahogy 
Szabálytalan, mint minden, 
Én mondom, ő fekszik ott az 
Asztalon, mossátok épp, tudni 
Ahogy ilyet lehet, aszott 
Gyerektestét felejteni, az 
Elefántlebemyeget, nehéz, fonák 
A test e könnyűsége, látnod nem 
Kéne, már tudom, hogy nem felejteni 
Könnyebb, emlékezni mint tényleg 
Rá, a kaddist sírva mondtam el, nem 
Tudtam egyben, újra kellett mindig, 
Hogy legyen szent, és a Név hatalmas, 
Míg örök világa tart, ilyenkor épp 
Dicsérni Öt, a nagymamádkor, ezt alig 
Lehet, megtörtem sokszor áldani, akit 
Mindig a kaddis áldottabbnak mond 
Először én is most vele, vígasztalnál, 
Minden áldásnál eleve úgyis már, de most 
A nagymamád fekszik az asztalon, ahogy 
Mosod, mint az a tépés, jobb egy-egy szót 
Csak kiszakítani. 
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Trükkregény 

M I L O S E V I T S P É T E R 1 

„A szó olyan, mint a nyíl: vagy talál, vagy célt téveszt", idézte a szerző a mohikánok bölcsét. 
Tudományos pózban ült az erkélyen (nem a mohikánok bölcse, hanem a szerző), s a trükkregényről szóló ta-
nulmánya szavait csiszolgatta vékony hegyű filctollal, miközben várta, hogy Al ina asszony kihozza a teát. 

Kinti teázóhokedli jükön egy elegánsan oxidálódott réztálca állt, rajta két porceláncsésze, melyek egymásra 
fordítva homokórát formáznának. Oldalukon rózsafüzérminta, s belül, meglepetésre, szintén egy-egy rózsaszál; 
az egyik csészében piros, a másikban kék, ami privatizáció alapját képezhette volna, de nem képezte azt, mivel 
Al ina asszony és a szerző a közös tulajdon bűvöletében éltek egymásnak. ( A belső virágszál egyébként is csak 
akkor látszik, ha a csésze üres, akkor viszont nem áll az érdekek vezérelte érdeklődés gyúj tópont jában.) 

Al ina asszony ki töl töt te a teát, s elfoglalta szokott helyét a munkaszobából a kompjuterizáláskor kiszuperált 
régimódi forgószéken, készen, hogy véleményezés céljából meghallgassa a szerző írását (vö. felolvasás). 

* 

Erkélyükről pompás kilátás nyílt a Római Birodalom keleti határán fekvő aquincumi táborhelyre: a napszítta 
homok színét viselő négyemeletes épületek fölött kéklő lepedőként lebegett az ég, a házak közti folyosók vé-
gén pedig a budai hegyek látszottak lógni, mint festmények a falon. A nap az ellenkező oldalról szórta a fé-
nyét, a folyó felől, melyet innen nem lehetet t látni, de Al ina asszony és a szerző a keblükben érezték, hogy ott 
van. 

* 

Felolvasás közben a szerző szinkronban fordított , a magában olvasott szerb szöveget magyarul e j tvén ki a szá-
ján (vö. diskurzusváltás). Megszokott módja volt ez közös munkájuknak, a szöveg próbára tevése másik nyel-
ven s annak egész kontextusában, melynek elemei úgy csilingeltek ilyenkor, min t a huzattól f i noman rezgő 
kristálycsillár. A szerző fél szemmel a leírt eredetire, fél füllel az elhangzó magyar szövegre figyelt, míg maradék 
fél szemével és fülével Al ina asszony reakcióit leste. 

S bizony, hogyha látta, hogy pofákat vág a nő, lecsapott a filctoll, s röpült ki a hülye mondat , kukába! 
Olykor azonban a te t t lett a gondolat halála: a lóverseny és a diskurzuscsiszolás között je lentős különbségek 

mutatkoztak. 
„Nem értek egy szót sem. Tegnap még volt itt egy épkézláb mondat", konstatál ta Alina asszony a kapkodás 

szülte értelmi hiátust; született emlékező tehetség volt ő, aki nem tudja, mi az a filmszakadás. „Kidobtam", 
mondta a szerző a monda t ra értve; „kidobtam, amikor láttam, hogy idegesen csapkodod a csészét." „Tegnap?" 
„Igen." „Tudom. Megéget tem a számat." 

* 

' Állhatna itt az eredeti (ószláv?) Milosevic, sőt Mh.ioiiiciihIi, vagy a Milosevics, Milosevity es Milosevicc változatok valamelyike, ám a 
szerző a személyi igazolványában szereplő „Milosevits" alakhoz ragaszkodott, nehogy a pénztárnál a honorárium felvételekor identitásza-
varok lépjenek fel. Egy ideig fontolgatta a kétnyelvű, kötőjeles vagy zárójeles megoldást, de aztán erről is letett, megtudván, hogy kétféle 
névírás esetében sem kapna dupla honoráriumot. 
A névmagyarázatot a bio-bibliográfiai jegyzetre tartogatta az „E számunk szerzői" rovatban, ám kiderült, hogy nincs ilyen rovat. 
A szerző búslakodott. Ezek szerint nem lesz benne, hogy mikor született, meg hány regényt írt már („de") szerbül, s hogy az itt közölt rész-
let önfordítás, illetve magyarul-megírás, melynek folyt, köv., s hogy a készülő mű szerkezete olyan lesz, mint a Termelési-regényé, csak az 
elején nem termelésiregény-paródia áll majd, hanem a szerzőnek az általa trükkregénynek nevezett alkotásokról írott tanulmánya, s ah-
hoz kapcsolódnak a narratív jegyzetek. 
A definiálatlanul maradt szerző azzal vigasztalódott, hogy a szövegben akad elég életrajzi jegyzet értékű utalás, hiszen a realizmus diadala 
miatt „a szerzőről jót vagy semmit" koncepció itt nem érvényesülhetett, mert az nemcsak a rimbaud-i elhallgatáshoz, hanem a kitudjaki-i 
meg sem szőlaláshoz vezetett volna. 
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Most jött a neheze. A szerző rendszerint nem emlékezett az előző napi papírheggyel együtt szó szerint kuká-
ba dobott mondatra, melyet a gépből is kitörölt. („A kompjuter sem szemétláda.") 

Ilyenkor Alina asszony húzta ki a csávából, pontosan idézve a törölt részt - azonban magyarul. S mikor a 
szerző visszafordította, a mondat azonnal szétzilálta a kihúzás után összefércelt szövegkörnyezetet, új eszméket 
szült, és más mederbe terelte a gondolatmenetet. Úgy viselkedett, mint egy hermeneutikai malomkő, amely ki 
tudja, hol áll meg. 

* 

„Mialatt a szerző a számítógépen bíbelődött a filctollas javítások átvitelével, Al ina asszony elmosogatott", íz-
lelgette a szerző a jól hangzó, bár utópisztikus mondatot a valóság művészi visszatükrözése során. 

Al ina asszony azonban úgy látta (a konyhából?), hogy a „mosogatás"-motívumnak nem utópisztikus, ha-
nem antifeminista felhangja van. S hiába tiltakozott a szerző, hogy a mosogatás művészi visszatükrözése még 
nem jelent antifeminizmust, az asszony azt felelte, hogy nem a művészi visszatükrözésről, hanem magáról a mo-
sogatásról van szó. 

„Szó? Cselekvés helyett? Tehát mégis utópia?", figyelt oda a szerző a részletekre, mint a nyúl. 
„Parancsolj, felőlem te is cselekedhetel; egyébként is min tha azt mondtad volna, hogy szeretsz mosogatni", 

csillogtatta Alina asszony ismét a memóriáját . „Szeretek. Biztos sikerélmény." „Viszont anyagi csőd, ha a po-
hártörés évi átlagát vesszük. Már az egyik teáscsésze szélét is megrágtad." 

* 

Látható, hogy a háztartás dolgaiban javarészt meditatívnak nevezhető magatartást tanúsító szerzővel szemben 
Alina asszony inkább a f inom célzások híve volt. Egyszer például se szó, se beszéd egy új porszívóval állított 
be, amely a szerzőnek annyira megtetszett, mert piros volt, hogy azóta is a szoba közepén tartja, és időnkét szív 
vele egyet. 

Még nagyobb sikert aratott Alina asszony a számítógéppel. 
O a természeti tudományok terén lévén tudós („mikrobata"), korábban rászokott a kompjuterre, mint a ma-

gyar átlag, aztán tapasztaltan a szerzőt is meggyőzte: „Nem kellene többé a cirill és a latin betűs írógépek kö-
zött futkároznod a szobában ide-oda nyelvek függvényében." 

Azóta a szerző már odáig fajult, hogy ha tollal ír, éppoly bizonytalanul érzi magát, mint az autós, amikor gya-
log megy az utcán visszapillantó-tükör segítsége nélkül. („A szembejövő nők szeme." Ezt a módszert alkalmaz-
za ő halmazati élvezetként: az egyik nő szemében néz a másik n ő után. „Szemedben tükröződik egy másik nő 
fara.") 

* 

Egyetlen dologban viszont nem tágított: csiszolni a diskurzust csak papíron és filctollal tudta. Imádott az erké-
lyen ülni a rozzant nádszékben, melyet a Kinizsi utcában szedtek össze, éppen lomtalanításkor járván arra, ta-
lán moziban. Hazavitték (nem a mozit stb.), kitették az erkélyre, s letakarták egy makedón származású pléd-
del, Biljana, Tekstilni kombinát , Ohrid. 

* 

Most viszont szorított az idő kapcája: a szerző másnap reggel indult Belgrádba a tudományos ülésre, melyen a 
trükkregényről tartandott előadást. Ehhez képest a kézirat a filctoll ejtette sebektől vérzett (piros színű tinta 
szolgált csiszolásra), s a fordításos olvasás közben a szöveg állagát további nyilak, felkiáltó- és kérdőjelek ron-
gálták, egyre megoldhatatlanabb feladat elé állítván a szerzőt min t szinkronfordítót, aki megfeszülvén az össz-
pontosítástól, udvariatlanul érzéketlenné vált a külvilág iránt. 

Pedig a csészék nem voltak egyformák! 
Al ina asszonynak aznap mégis azt kellett felírnia az Együttélés borzalmai című listára, hogy: „Felfetyelik bög-

rédből a teát." 
A borzalmak jegyzéke az elefántcsonttorony legkisebb szálájának ajtaján függött belülről, s elhelyezése a lis-

ta keletkezésének történetére utalt, mivel első pontja így hangzik: „A klotyóban olvasás közben rád oltják a 
villanyt." 

E ponthoz Alina asszony annak idején azt a szóbeli kommentár t fűzte, hogy ha e barlangban egy őstulok él-
ne, ennyi év alatt annak is átfutott volna az agyán, hogy h ív jon egy szerelőt, ha már önmaga nem képes kicse-
rélni a fürdőszoba és a vécé fordítva bekötött kapcsolóit, a szerző bizonykodására pedig, miszerint a kapcsoló 
eredetileg („gyárilag") van rosszul bekötve, Al ina asszony arra a tényleges tényre mutatot t rá, hogy nem ő volt 
az a málé, aki a lakást annak idején ilyen irracionális állapotban átvette. 
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írásos formában efféle tételek álltak még a listán: „Kitépik a hajad." „Gyomron rúgnak." Ezek persze ártal-
matlan ágybéli félreértésekre vonatkoztak csupán, de akadtak komolyabb szemrehányások is: „Föleszik előled 
a fagyit a mélyhűtőből." Reply: „S mi van az őszibarackbefőttel a spájzban?" 

* 

Mikor Alina asszony végzett az Együttélés borzalmai frissítésével, újabb ibrik teát hozott a teraszra, ahol a szerző 
villámgyorsan elkapta a derekát. (Itt nem kell zárójelben kitenni, hogy az Al ina asszonyét, mert a terasznak, a 
teának és az ibriknek nincs is dereka.) 

„Világosban tapogatózunk?", kérdezte ő (a nő) ellenállást alig sem kifejtve (vö. beadta a derekát), vagyis rá 
sem hederítve a Római Birodalom többi lakosára, kik esetleg kuksi-kuksi. 

„Repülő csészealj ?", kapta el az asszony a férfi által levert csészét, mellyel ment az alja is, de csak a tálca szé-
léig. Szerencsére, mert a kettőt egyszerre tán még Al ina asszony sem tudta volna lehúzni a levegőből, pedig 
pingpongban mindig megverte a szerzőt. 

Orá ezúttal egyáltalán nem lehetett számítani: egyik kezében a papírok, másikban a filctoll, szemében a szo-
rongás: „Hogy lesz ebből holnapra referát?" „Um." „Tessék?" „Magyarul referátum." „Tudom. De ezt a szart 
szerbül kell megírnom." „Mondtam, hogy ülj le a géphez, mint egy ember. Rég gatyába rázhattad volna a szö-
veget, ha nem itt firkálnál. Bár tudnék szerbül, odaülnék én, s azt mondanám, hagyd a francba azt a filcet, gye-
re ide, s diktáld le nekem." „Diktáld, diktáld. Aztán rohannál a klotyóba, hogy odavésd a borzalmakhoz, hogy 
egy diktátorral élsz." „Miért, talán nem úgy van?" 

* 

A „triikkregény" kifejezést a szerző eredetileg magyar nyelven ötölte ki, s A szerb irodalom története (1998) cí-
mű monográfiája egyik fejezetében használta először, amelyben a posztmodern regény trükkös formájú változa-
tait taglalta (taglózva kissé). 

Elégedetten ült eztán a babérjain. Főleg könyvének tömege töltötte el büszkeséggel: „másfél kiló szerb iroda-
lom", mérlegelte tenyerén a mű súlyát. (Most azonban, hogy írásba — nyomdába - kellett adnia a szót, s így a 
realizmus forgott kockán, átvitte a könyvet leméretni a közeli közértbe, s rögtön szerényebb húrokat kezdett 
pengetni: „nyolcvan deka, szűken", látta be letörten. „Habár ez sem kevés; a Lőkös Pista horvát irodalomtörté-
nete alig fél kiló. Sajnos. Az isten se mossa le rólam a nagyszerb irányulást. Ráadásul a közértben is hülyének 
néztek." 

* 

Egy évvel később jött a meghívó a belgrádi egyetemről a modem szerb próza irányzatairól szóló nemzetközi 
konferenciára. Miközben hulltak a bombák. (Akkor jött a meghívó, de szeptemberre szólt.) 

Aznap délután szótármunka folyt a balkonon, loppal történő le-lenézések beiktatásával a szomszédasszony-
ra, aki babakocsiba szíjazott kisdedét szellőztetve napozott a kertben. (A földszinti garzonokhoz füves teraszok 
tartoztak.) 

„Minibusz!", üdvözölte a szerző szerbül (minibus) Alina asszonyt, aki meghökkenve állt meg az erkélyajtó-
ban. „Krompipaprikas", tette hozzá a nyomaték kedvéért a kétnyelvű ember, ám amikor ezzel sem érte el a kí-
vánt hatást, ezt kiáltotta oda: „Szexbomba!" 

Erre már a szomszédasszony is felkapta a fejét, de nem azért, mert magára vette a megállapítást (noha ren-
delkezett ilyen paraméterekkel), hanem hogy ujját szája elé tartva rájuk pisszegjen, ne lármázzanak már, hé, a 
kisbaba alszik. 

Csakhogy a szerzőt nem lehetett megállítani: „mikrofilm, popmuzika, sportklub, realpolitika", olvasta a szerb szó-
tárból a trükkregényhez (,,trikroman"-hoz) hasonló, tehát támogató erejű összetett szavakat diadalmasan. 

Mert erre vonatkozott a töprengés, a tépelődés, a hezitálás s a gyanakvással teli szótári firtatása teraszon a 
szóknak: hogy az, amelyik magyarul nyíl, hogyan röpül szerbül. 

Persze a „trükkregény" úgy hangzik szerbül, hogy „trikroman": nem nyelvvizsgaszinten merült fel a kétség. 
De szerbül is talál-e, vagy kapufa lesz? (Ekkor már nem a „nyíl"-, hanem a „labda"-metafora színezte a 
narrációt.) 

* 

„Marhapörkölt!", kurjantotta végül a szerző, azzal kiszáguldott a konyhába, s lekapta a födőt. A Római Biroda-
lom légterébe illatfelhő szállt fel, amely első benyomásra kellemes ételszagnak tűnt, de aztán átadta helyét a 
könnyebben illó alkoholnak: szaftszaporítás vörösborral. 
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„Trükkpörkölt?", szaglászta Alina asszony a lábost, melyet a szerző két tányéron egyensúlyozva hozott a te-
raszra, teljesen felesleges kockázatot vállalva, mivel az evőeszközökért úgyis vissza kellett mennie. „Hozom 
én", ajánlkozott Al ina asszony, „csak mondd meg, mi kell: villa avagy kanál?" 

Ezt a szerző máris zokon vette, úgy értelmezvén a kérdést, hogy „ki tudja, mit főztél." „Igen", nézett szemre-
hányóan (bosszúból) az órájára: „trükkpörkölt a trükkebédhez, este fél hatkor." „Délután", védekezett Alina 
asszony lelkiismeret-furdalásból; azt ígérte, hogy fél háromra jön. „Bár úgy látom, az ebéd sem volt kész." 

A szerző aránylag jól viselte az ilyen kisebb hátba szúrásokat a n ő részéről, főleg hogy Alina asszony tüstént 
dicsérni kezdte a pörköltöt, különösen a húst, amely nem plöttyed szét, mint a poshadt naspolya, hanem kife-
jezetten sportos jellegű, jó erősen bele lehet harapni. „Szóval kemény?", sértődött meg a trükkpörkölt szerzője, 
ám Alina asszony felvilágosította őt, hogy a vén marhahúsnak nem is szabad olyannak lennie, mint a zsenge 
pipinek. Kulináris értelemben sem. A szerző erre az istáp nélküli férfi keserveit panaszolta, akinek a sunyi 
trükkhentesek azt adnak, amit nem szégyellnek, mire Alina asszony elmondta, hogy az még nem lenne baj, 
hogy valaki cipőtalp minőségű húst kap, csak akkor nem két liter vörösbort, hanem egy kis szódabikarbónát 
kell tenni a zaftba. „Attól nem lesz olyan íze, mint a fröccsnek, viszont a hús megpuhul." 

* 

Ment a munka — levitézlett szóink egyikével élve - a haladás út ján szöveg cseperedvén fájlról fájlra „doc"-ban, 
s gyűltek a filctoll-látta „korrektúrók" is a kemény fedelű dossziétartóban, mit úgy kellett oldani és kötni, 
mint a fecskét („fürdőgatya"-értelemben értve a szót történetileg.) 

Mielőtt azonban koppanna a kő a szívről leesvén, hogy a szerző időben nekiült „referátot" írni, a csalódás 
kelyhének ürmösét kell innunk: a trükkregényről szóló dolgozata helyett olyasmiket firkált, hogy a trükkre-
gényről szóló dolgozata helyett olyasmiket firkál, hogy a trükkregényről szóló... 

Ez volt tehát, ami haladt, nem a munka, csak a szórakozás, a kanti vonulat! Ez ment éjjel, ez ment nappal, 
evés-ivás közben, a meccs szünetében s napközben s az ágyban. 

Sőt olykor kötőszó nélkül: napközben az ágyban. 
Mert megesett, hogy Alina asszony haza tudott szökni, s nem napszálltakor jött meg, mint a farkas (éhesen) 

előadást tartani a szódabikarbónról. S napközben a Római Birodalom aquincumi tábora néptelen, mert a légi-
ók az élet harcát ot t vívják, ahol a harc dúl, s a táborhely csendjét csak egy-egy babakocsi kerekének nyikorgá-
sa veri fel. Ilyenkor időben elkészült az ebéd, és az étel zaftja nem lett olyan, mint a nagyfröccs, mert a fakana-
lat női kéz forgatta bravúrral, rutinnal. Persze könnyű remekelni, ha az alapozó munka szintén magas szinten 
folyik: mesterien pucolt krumpli van ilyenkor és óvatos ujjkímélő módon meggyalult uborka, s van készséges 
rohanás a boltba a hiányzó hozzávalók beszerzése végett. („Nem volt rendes só? Ezzel meg lehetne dobálni az 
ellenség játékosait.") 

* 

Ebéd után, míg Al ina asszonya konyhában (tehát mégsem csak az utópiában) elmosogatott, a szerző beoldal-
gott a hálószobába, és puha bokszmozdulatokkal eligazgatta a reggel óta vetetlenül álló ágyban a párnát, mely-
re pár perc múlva mindket ten lehajtandják fejük, a szerző direkte, Alina asszony meg, az övét, a szerző vállára. 
A válla hajlatába. (Ilyenkor van néha az, hogy „kitépik a hajad" vagy „hasba rúgnak", vö. Az együttélés borzal-
mai, ibid.) 

Lapokat tartva szabadabb kezében a szerző megkérdezte, felhúzza-e a vekkert arra az esetfe, ha valaki elalud-
na a tudományos szövegtől, Alina asszony azonban szelíd (nem listázandó) rúgással felelt, éberségét demonst-
rálva egyben. 

Ámbár neki szégyenkezni, a szerzőnek meg neheztelni nem lehetett oka, hiszen Al ina asszony időnkénti 
szendergései produktívak voltak; a szerző tudományos brummogásának hullámai olykor messzire ringatták 
n/őt (Nőneműsített személyes névmás, 1. sz. 1. szem.) az álmok vizén, s mikor felrezzenve elmesélte, amit hoz-
záálmodott a közben elhangzottakhoz, azt a szerző interdiszciplináris gátlástalansággal íziben (filctollal) bele-
szőtte a diskurzusba, hiszen onnan nőtt ki, szerinte. (Ezt az összeálmodásos eljárást természetesen csak a tudo-
mányos objektivitás igénye nélküli szépirodalmi szövegek esetében alkalmazták; komoly művek írásakor az 
éberlét módszereit használták ők csak.) 

* 

Belgrádban a zimonyi (zemuni) oldalon hatalmas tutajok ringnak kikötve a Dunán (vö. stég), rajtuk halászta-
nyák halászlével, halpaprikással, mint a budapesti haléttermekben. „Dunának, Ol tnak egy a hangja." 
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Plusz a Tiszáé: „Ilyen csípős paprika még Szegeden sincsen", hápogott a szerző a zimonyi stégen, s pneumati-
kusan leprüszkölte költő barátja legszebb nyári ingét. Szeptember derekán, a modern prózáról szóló konferen-
cia idején nyári meleg jellemezte a belgrádi klímát. 

„Bocs", nyúlt át az abrosz fölött a szerző szalvétával, de a költő elhessegette. „Hagyd a francba, csak szétke-
ned. Úgy fogok kinézni, mint akit mellbe lőttek." 

A szerző megdöbbenve vette észre, hogyan keveredik bele egyetlen egy szóra a tőlünk (tehát tőle is) délre 
zajlott tragikus eseményekbe. „Ti folyton a háborúról beszéltek." „Milyen háborúról? Az ingemről van szó. És 
a mosóporról, amely nincs." „Hozhattam volna azt is?" A szerző csak téliszalámit és sajtot vitt. És egy karton 
cigarettát. „Nem hoztál mosóport? Mindenki azt hoz." „Nem. Azt nem lehet megenni. Bár a ruszkik a kölnit is 
megitták, pedig őket nem bombázták." 

Tehát mégis politizáltak egy kicsit; a költő ot thon megmutatta a szerzőnek az ablakot, ahonnan a pancsovai 
vegyiművek és az olajfinomító lángjait nézte, a költőné pedig egy bombát emlegetett, amelyik közvetlenül az 
ember nyakszirtje mögött zúgott, mintha ott repülne. 

„Hol a bátyád?", adta át a szerző, a figyelmes vendég, a költő fiának az ajándékcsokoládét. „Most ő van 
kint", felelte furcsán a meglett gyerek (egykor a szerző karján stb.). „Megszokták. Ha megszólalt a sziréna, az 
egyiket lezavartam az utcára, hogy ne legyenek egyszerre itthon", explikálta az anya. 

Végigmentek a Korom soron: bécsies, pesties bulvár, tele neoklasszicista palotákkal. Az egyik sarkon, fönn 
a magasban, üszkös omladék. Odvas fog az épek gyöngysorában. 

„így akarjátok hagyni?", kérdezte a szerző ismét többes számban használva szót, mint a próféták. „Miért, sze-
rinted jól néz ki?" „Pocsékul", ismerte el a szerző. 

„A csönd volt a legfurcsább", kereste a szót, amely találó, amikor hazatért, Alina asszonynak. Hazafelé jö-
vet, a Dunába szakadt újvidéki hidakat nézve ugyanezt érezte: a robbanás és a tűz zaja nélkül, a lezárult dolog 
csöndje, temető. Fönn a magasban a sugárút sarkán és a ragyogó napban fürdő Duna-parton, melyről akkor 
nem lehetett á tmenni a másikra. 

* 

Prizrenben van egy szentély, amely többször cserélt gazdát. A középkorban szerb templom volt, falain freskók-
kal. Amikor a törökök a török időkben dzsámivá alakították, a malter nem akart odakötni a síkos falfelület-
hez, ezért a kőművesek hegyes szárszámmal lukakat vertek a freskókba, s így sikerült bevakolni őket. A török 
kiűzése után a pravoszlávok leszedték a vakolatot, amely alatt újra felragyogtak a freskók - fehéren pöttyözve. 
Úgy lebegnek ott a szentek ráfestve a falra, mintha az égen szállnának sűrű hóesésben. 

* 

„Látod, itt vagy te", mutatta a szerző a barátjának azt a részt A szerb irodalom történetében, ahol a barátját tag-
lalta. Taglalatlan barátait kerülte azon az őszön, mert egyesek talán nem értenék meg, hogy nem fért bele min-
denki a könyvbe; így is nyolcvan deka lett. 

A taglalt költő, örömében még halászléfoltos ingét is feledve, azt kérdezte a szerzőről, akar-e madarat; szíve-
sen fog neki egyet. „Inkább azt a halat", nézett a szerző szlengben egy elsikló „csaj" után, aki szerbül „hal" 
(riba), vö. nyelvismeret. A költő azonban a költőkre jellemző szubjektív hangulatban ringva kizárólag a saját 
énjével foglalkozott: „Buktattál már meg valakit belőlem?" „Nem. Azt mondják a diákok, nem vagy nehéz." 
„Na." (Szerbül „no".) Ez jelenthetet t örömöt vagy csalódást. 

* 

Nem taglalt barátainak nem taglalása, ha kiderül, főleg azért lehetett volna kínos, mert a tudományos objekti-
vitás és a teljesség igénye miatt a szerző kötelességének érezte, hogy önmagát (viszont) mindenképp taglalja 
(vö. a határon túliság teljességigénye). S mivel az öntaglalás során rájött, hogy a szerbesen írt név miatt (Petar 
Milosevic) a taglaló és a taglalt személy közti azonosság nem lesz eléggé nyilvánvaló, e körülményt külön is 
taglalta: „S ha valaki esetleg arra gyanakszik, hogy Petar Milosevic azonos Milosevits Péterrel, annak csak azt 
tudom mondani: bizony, azonos vele, nekem elhiheti. De ki az a Milosevits Péter? - kérdezhetik. Ennek 
könnyű utánanézni: ő az, aki ezt a könyvet írta. Vö. o. m. (olvasott mű), címlap." (Ibid, 480.) 

* 

„Ugye a bölcsészkaron tanítasz?", kérdezte a szerzőtől egy könyvbemutatón a szerző bemutatandó könyvének a 
bemutatója, aki aztán - a szerző igenlő válaszának alapján - a bemutatott könyvet „professzori regény"-nek ne-
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vezte, hiszen „professzor írta". Tipológiai párhuzam gyanánt Pavicot és Ecót említette, akik szintén professzo-
rok, s/de regényeket (is) írnak. 

„Gondolta a fene", gondolta a szerző szerényen kussolva a pódiumon. Csak hazafelé menet eredt meg a nyel-
ve, amikor Alina asszonynak végre kibökhette, hogy szerinte nem az számít, hogy ki professzor és ki nem az, 
hanem az (számít), hogy az ő regényein nem látszik, hogy professzor írta őket. „Olyan hülyék?", pedzette 
Al ina asszony. „Igen, a professzorok hülyék", felelte a szerző tréfái szóval s önreflexíve. 

* 

Néhány nappal később a magyarországi szerb hetilapban fényképpel illusztrált tudósítás jelent a könyvbemuta-
tóról (a szerző szerényen kussol stb.). S bár a képen nem látható, a nyomda ördöge, akit még a nemzetiségi tör-
vény paragrafusaival sem sikerült kordába szorítani, al ighanem már a rendezvényen is jelent volt, s előre röhö-
gött a markába. 

A cikkben ugyanis „román" helyett „ormán" látott napvilágot, ami azt jelentette, hogy a szerző professzori 
szekrényeket ír. 

Más (ember) ebben az esetben felhívja a főszerkesztőt és kiigazítást kér, ám a szerző ezt nem tehet te meg, 
mivel ő volt a főszerkesztő. (Akkor még igen, ma már nem, de nem ezért.) Úgy járt magával a saját újságjában, 
min t a saját könyvében: szerepelt benne. 

A javítatlanul maradt sajtóhibáról az olvasók joggal h ihet ték, hogy nem hiba, mivel feltételezték, hogy a fő-
szerkesztő legalább az őrá vonatkozó cikkeket elolvassa. ( A laikusok nem tudják, hogy egy főszerkesztő nem ol-
vasója vagy korrektora az újságnak.) 

* 

Tartva magát horoszkópjegyéhez, a szerző legyintett egyet a farkával (átvitt), s átsiklott az ügyön, hagyni akar-
ván, hadd folyjanak a dolgok a maguk medrében (vö. Hal) . 

Csakhogy jött a rádió és a tévé, s a szerzőnek válaszolnia kellett arra a kérdésre, hogy „és" min dolgozik mos-
tanában. 

Azonban a kérdést ezúttal úgy tet ték fel neki, hogy dolgozik-e mostanában egy újabb professzori szekrényen. 
Igen, így hangzott el, idézőjel nélkül, n e m volt semmi kétség. A szakkifejezés meghonosodott , talán már a 

gimnáziumban is taní t ják . 
„Hát farigcsálok, farigcsálok, szó, ami szó, nehogy má' nehogy úgy legyen", hebegte zavarában népiesen, 

mert mindezek u tán mégsem vallhatta be, hogy ars poeticája és egész munkássága egy sajtóhibán nyugszik. 
„Eszerint találónak érzi magára nézve a professzori szekrény kategóriáját?" „Hogyne. Tetszik nekem ez a defi-

níció. A műfaji újítással sikerült feljebb tornásznom magam egy súlycsoporttal, meghaladva a könnyű, nyolc-
vandekás könyvek kategóriáját, mert a szekrényformába akár többmázsás alkotások is beleférnek. Ezzel egyút-
tal a könyvszekrény kifejezés is új értelmet nyer üdén", váltott át magyarra a kétnyelvű közeg lehetőségeit ki-
használva a kultúrák közötti hídon járó ember. 

* 

Mielőtt fogá magát s bepakola s felkerekede a Nándorfehérvárra rea meneh hodu utu rea, a szerző elugra (Ford 
Fiesta) Budakalászra, ősei fészkébe, melyben egykor meglátá a napvilágot. Bizony ott, mert az édesanyja nem 
akará elrontani az „életrajzi adatok" rovatot: semmi kórházi szülés Budapesten („terhes valék, nem beteg"); 
egy magyarországi szerb író szülessen magyarországi szerb faluban. 

„Szülőhelyem végképp eldugott falu lett: semmi sem látszik belőle a köréje épült nagy áruházaktól és autóke-
reskedésektől", mondta a szerző Alina asszonynak úgyszólván objektíven, de nem egészen objektíven, mert a 
két templomtorony azért még látszik, ám ki tudja, meddig. 

Tiltakozott is a falu népe ellene, hogy újabb bevásárlóközponttal csúfítsák el a határt rútul. Petíciót írtak, s 
aláírták sokan, azonban a szerző, ha akarta volna, akkor sem írhatta alá volna, csak ha még mindig helyi illető-
ségű lakos lett ő volna, s nem a Római Birodalomban lakott már régóta volna. 

„Ot t születettként mért ne szabadna a név erejével a dolgokat erre-amarra terelnem?", háborgott ő jogosan 
o t t h o n ebéd közben (vö. a jognak asztalánál.) 

Al ina asszony viszont nem tudta elképzelni, mi az, ami a szerzőt ennyire képes kicsalogatni az elefántcsont-
toronyból. „Egy áruház valahol a francban?" „Francban?", mosolygott a szerző kesernyésen, mint a pelinkovác 
(vö. szerb unicum). „Ot t a francban, azon a mezőn hempergett 1690 őszén ősapám ősanyámon, mikor Csárno-
jevity pátriárka végre kimondta: na itt jó lesz, megállunk." 
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„Tudtommal ez Szentendrén volt a sztaravodai forrásnál", idézte Alina asszony művelten a szerző hazafias 
költészetéből, melynek poétikai és eszmei csattanója valóban a Sztaravoda-óda, amelyben a „nagy vándorlás" 
végén a Szentendrére érkező szerbek a bokrokban dugnak. 

„Rideg vagy most nekem?", értette a szerző úgy, hogy „rugalmatlan?": „Szentendrén 1690-ben a leendő 
szentendreiek dugtak a bokorban, a kalásziak meg az Omszki-tónál. Ez a költői igazság. Szentendre és a 
Sztaravoda csak afféle szimbólum volt nálam." „Hogyhogy szimbólum? Most mondtad, hogy a szentendreiek is 
dugtak a bokorban." „Hát akkor realizmus. A valóság tükrözése. Foncsor. Mit bánom én. Változnak a paradig-
mák, mint felhők az égen." 

* 

Belgrádban az egyetemen régi bútordarabok fogadták a szerzőt. Néhányan kissé rozogábbak lettek ugyan, amió-
ta nem látta őket, de a Nemzetközi Szlavista Központ irodájában az akták mellett (tehát még csak nem is úgy, 
hogy mögött) változatlanul ott állt a törkölypálinkás-üveg. Viszont sehol a Szvéto konyakja (vö. vinjak). „Már 
megittátok? Még csak tíz óra." „A Szvéto meghalt. Leukémiában." Tehát még csak nem is úgy, hogy 
vinjakban. De elment. Pedig ő nem is volt még nagyon régi, csak bútordarab. 

* 

„Maga volt a legjobb: minden szót hallottam", gratulált a szerzőnek egy koros dáma az egyetem folyosóján a 
másnapi ülésszak végén. Felolvasáskor a szerzőnek szerencséje volt, valaki végre megelégelte a bezuhanó utcai 
zajt, amely miatt az első három előadót egyáltalán nem lehetett érteni, s becsukta az ablakot. (A valaki.) 

* 

Vegyes érzelmekkel nézett az agg kolleginára vissza a szerző. Büszkeségét, amely jogos volt (érezte, hogy ült a 
„trikroman"), mégis gyanú árnyékolta be: úgy látszik, a mámi emlékszik, és f inomam arra célozgat, hogy a szer-
ző akusztikusán rég beírta már a nevét arany betűkkel a szlavisztika történetébe: ifjan még a kommunizmus-
nak reá eső érájának mélyén, Belgrádban egy hotelszobából tivornyadiskurzusban verte fel a csendjét a városi 
éjnek olyan hatásfokkal, hogy kijött a rendőr. 

* 

Diák volt még akkor, de mikor is máskor, ha nem éppen akkor rohanjon a falnak fejével az ember dalolva, ha ifjú? 
S pechjére, mintha provokálnák (az embert: a szerzőt), vagy tán tetszett nekik az a régi nóta, most is ugyan-

abban a régi szállóban szállásolták el a rendezők a konferenciázó, nagy tudású népet. 
Belépvén a hallba, a szerző aggódó pillantást vetett a recepcióra: „Ott-e még az öreg portás, aki annak ide-

jén kihívta a jardot?" Bizonyosan nem feledte el az ügyet és a szerzőt, jóllehet az affér óta több olimpiász is eltelt. 
A szerző akkor ifjan, a külföldi szlavistapalántáknak rendezett nemzetközi nyári egyetem hallgatójaként 

szívta három hétig anyaországának hazájánál abban az időben lényegesen szabadabb levegőjét, és az megtévesz-
tette őt: azt hitte, hogy mindent szabad. (Kiderült azonban, hogy csak viszonylag mindent. Például tiltott nó-
ták szövegét üvölteni éjfélkor a belvárosi szállodában nem..) 

* 

Szerencsére új arcokat látott a pult mögött most: paradigmaváltás volt? Ha igen, akkor csakis ideológiai ala-
pon tör ténhetet t . Az öreg portás bizonyára benne maradt a régiben, amit testvériségnek és egyenlőségnek, il-
letve Jugoszláviának hívtak. 

Konkrétan pedig talán éppen azért rúgták ki az öreget, gondolta a szerző, mert annak idején rájuk hozta a 
rendőrséget. 

Azzal, hogy háborítás folyik. 
De nemcsak a csendet, hanem a testvériséget is háborítják. 
Ráadásul külföldiek. Diáknak álcázott idegenek, akik provokatív dalokat dalolnak az éjszakában. 
Holot t merő rágalom volt az egész, esküszik a szerző. Hát lehet idegennek nevezni Belgrádban egy magyaror-

szági szerb diákot? Nem lehet annak nevezni, gondolta ő. Mint ahogy a leningrádi orosz diákokat sem lehet, 
vö. pravoszláv testvér. (Igaz, a vallási érvet a kommunista rendőrség kivonuló erői nem nagyon respektálták. 
Azóta őket is leváltották biztos. Vagy kiöregedtek. Vagy paradigmát váltottak.) 

* 
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A rendőrség a helyszín biztosítása után a következő tényeket állapította meg: a 31 l-es szobából egész este ékte-
len ordibálás hallatszik, amit a laikus akár éneklésnek is minősíthetne. S az alkoholfok ilyen szintjén szokásos 
repertoár ezúttal tilos nótákkal van fűszerezve. 

Megállapítást nyert továbbá, hogy aznap este a szállodába két teológiahallgató szivárgott be, akiket a szerző 
városnézést mímelve szedett fel a „Kérdőjel" nevű diákkocsmában. 

Pedig nem igaz, hogy mímelve, hiszen a „Kérdőjel"-ből tényleg pompás kilátás nyílik a városra: a kocsma 
fönn van a dombon a Kalemegdan mellett , ahol Hunyadi meg minden. A leendő pópák azonnal megérezték a 
szerzőn a háromszáz éves szentendrei pa t iná t (Csárnojevity pátriárka meg minden: látták, hogy a szerző ma-
gyar cigarettát szív), s erre inni kellett. Egy éjjel-nappalin át, borókapálinka-beszerzés után, felszivárogtak a 
szerző szállodai szobájába, ahol Szása, a szerző leningrádi szobatársa, egy helyi Ljubicával készült ápolni a szoci-
alista népek barátságát és a szláv testvérséget; a megállapodás úgy szólt, hogy a szerző belehúz az éjszakába. 

Á m az ápolásból n e m lett semmi, csak a belehúzásból, mert (sőt) behívták az oroszokat is: a Szovjetuniót a 
belgrádi nyári egyetemen tízfős diákcsoport képviselte kilenc plusz egy fős megoszlásban, bár a tégla ugyancsak 
sokat ivott, s nem pusztán álcázásból. 

* 

Dúlt az internacionalizmus és az ideológiai tolerancia, mozgalmi és népdalok zengtek, de elhangzott néhány 
fülbemászóbb részlet a pravoszláv liturgia húsvéti repertoárjából is. 

Már ez is elég lett volna a botrányhoz a kommunizmus érájának mélyén, ám a teológushallgatók nem elé-
gedtek meg ennyivel, ők a pontot is fel tet ték az i-re, ők az utolsó cseppet is belecsöppentették a pohárba. 

Egy népdalt akartak megtanítani a szerzőnek (a beatkorszak gyermekének!) és a (söntén igen részeg) lenin-
grádi egyetemistáknak. A dal egy rigómezei lányról szólt - Miss Rigómező, 1389 - , aki trikolor típusú virágot 
szed, pirosat, kéket és fehéret, s koszorút fonogat belőlük. 

Csakhogy a szerző (a beatkorszak gyermeke) képtelen volt agyába vésni a helyes sorrendet. Ikonikus súgó-
megoldást kellett alkalmazni a kedvéért: a nótafa a strófák előtti légzőszünetben Ljubica piros blúzára vagy fe-
hér szoknyájára mutogatot t , ha pedig nem mutatot t sehová, az volt a kék. 

Pedig, derült ki a helyszínelés során, helyesebben teszik, ha engedik érvényesülni a szerző színtévesztéseit. 
Mert akkor nem mindig csak a szerb zászló jöt t volna ki a nótában, hanem néha a horvát, a szlovén és maga a 
jugoszláv is. Mert ezek mindegyike a piros, a fehér és a kék kombinációiból állt, s a nemzeti tartalom a sor-
rendtől függött. Bárhogyan forgatták a lobogót, mindig jelentet t valamit, csak a vörös csillag állt néha tót-
ágast, mint Hegel. 

Ha sorra eléneklik a három szín valamennyi variációját, az éppen kitette volna a hat tagköztársaságot. 
(Igaz, az autonóm tartományok akkor is nó ta nélkül maradnak.) 

Kövét a botránynak tehát az képezte, hogy nem húzták el valamennyi testvéri nép nótáját , holott Jugoszlá-
via egészben volt még, T i to marsall vigyázott rá, és nem hit te senki, hogy szétesik majd (Jugoszlávia). S ki gon-
dolta volna, hogy a folyamatot részeg diákok indítják el? Ráadásul külföldiek. 

Nem, nem mérték fel kellően a veszélyt a világrend őrei, sem ott , sem az ENSZ-ben. A Biztonsági Tanács 
úgy határozott, hogy meg kell várni, amíg a rendbontók kijózanodnak, s óvintézkedésként csak annyit rendelt 
el, hogy a szálloda presszójában hűtsenek be reggelre egy láda sört, mert a másnaposság igen magas fokával 
kell számolni. 

Hasonló álláspontra helyezkedett Ti to elvtárs is, aki nem akart ujjat húzni Magyarországgal és a Szovjetuni-
óval; éppen elég volt a n n a k idején a Tájékoztató Iroda határozata miatti civakodás meg a láncoskutya-féle 
acsarkodás: minek pörölnének most holmi részeg diákok miatt? 

Az ügyet eltussolták, s ezért Jugoszlávia szétesése is jócskán elodázódott. (Kérdés persze, mi lett volna, ha 
nem fogy el hajnalban a borókapálinka.) 

így az eset nem rendí te t te meg a világtörténelmet, csupán a szlavisztika történetébe vonult be. O t t azonban 
meglehetősen nagy port vert fel, s éppoly ismertté vált, mint Cirill és Metód tevékenysége. 

* 

„Na mi van, pipikém, hoztál sljivovicát?", kérdezte a szerzőtől a nagy építész költőien és helyesen. 
A kérdés azért volt költői, mert a nagy építész tudta, hogy a szerző nem tartozik azok közé, akik üres kézzel tér-
nek haza egy konferenciáról, s ez így is tör tént : hátizsákjában pálinkásüveg lapult. De kifogástalan volt a kér-
désfeltevés nyelvhelyességi szempontból is, mer t a grandiózus architektus a szilvapálinka nevének délszláv vál-
tozatát helyesen „sljivovicá"-nak mondta (csak északon „sligovica"), mint ahogy Dubrovnikot sem ejtette oro-
szosan Dubrovnyiknak, s Danilo Kis nevét sem Danyiló Kisnek mondta ő. 
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Üzletfélre várakozó pózban támaszkodott a pultnál reggeli unicuma társaságában a Trevi-kútnál, amely a 
Római Birodalom keleti határának is a határán, a Duna folyónak a partján áll és csobogtatja fehér habot vető 
vizét a vízbe: a kocsma Duna fölé nyúló teraszának oszlopai között zubog a folyóba a szennyvízcsatorna. 

„Pipikém, tudsz te horvátul?", kérdezte a nagy építész a szerzőtől, aki szintén meglelte könyöke helyét a 
Trevi-kút pultján. 

„Horvátul én tudok, papírom van róla, szerbhorvát és magyar szakos a diplomám." „Akkor fordítsd le ezt 
nekem", hámozott ki a nagy építész egy cetlit sokzsebű mellénye legnagyobb zsebéből, vö. fiók: a nagy archi-
tektus zsebben hordta az irodáját, mert üzleti tárgyalásait nem korlátozta a Trevi-kútra, hanem a Gombára és 
az Aranyérre is kiterjesztette őket. 

„Záróvonal indokolatlan átlépésével okozott koccanásos közúti baleset okozásában bűnös." Ilyen színvona-
lon fordított a szerző a pultnál: még a jogi szövegre jellemző fölösleges szóismétlést is sikerült visszaadnia. (Jogi 
szemszögből a „hibás" vagy a „vétkes" szinonimák valamelyike talán pontosabb lett volna, mint a „bűnös", de 
a szerző nem szerbhorvát és magyar szakos jogász, hanem bölcsész lévén habozás nélkül áldozta fel a jogi pon-
tosságot a hatás oltárán.) 

„Én a bűnös? A macskát nem írták bele?", berzenkedett a piramidális mérnök. „De igen. De nem macskát, 
hanem kandúrt írnak. Azt vallottad, hogy az árokból váratlanul kiszökkenő (!) kandúr miatt rántottad félre a 
volánt, s bumm bele a szembejövő Mazdába." „Mondom, hogy a macska volt a hibás." „Ismétlem: kandúr. 
Egyébként honnan tudtad, hogy az? Ugy értem, hogy nem nőstény?" „Nem tudtam. Azt hiszed, a skodri mo-
gyoróit figyeltem, miközben összetörtem a kocsit?" „Pedig itt kifejezetten kandúrt írnak." „Muti!" 

Mint a varjú, ha örül, úgy károgott fel a nagy építész diadalittasan a szövegnek láttán. „Hiszen itt az van hor-
vátul, hogy macska", bökött az ujjával a papírra: „kada je ugledao maéka." 

„Igen, de ez tárgyeset, melynek alanyesete csak maéak lehet, vagyis kandúr." A szerző, ha annak idején ki-
csit csipkedi magát, akár nyelvésszé is válhatot t volna. „A mondat azt jelenti , hogy amikor megpillantotta a ma-
csakot." „Horvátul úgy van a macska, min t magyarul?" „Vagy magyarul van úgy, mint horvátul. És szerbül. De 
csak a macska. A kandúr talán magyar vívmány. Bár nem tudok róla, hogy a nőstény macskát valaha is dúr-
nak hívtuk volna. Ta lán az Etelközben." „Ezt sem tudod? Hát akkor mit tanultatok ti az egyetemen, 
pipikém?", csodálkozott a nagy építész stb. 
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József Attila 

M E D V E T Á N C 
Fürtös, láncos, táncos, nyalka, 
aj de szép a kerek talpa! 

Hová vánszorogsz vele? 
Fordulj a szép lány fele! 
Brummá, brumma, brummadza. 

Híres, drága bunda rajtam, 
húsz körömmel magam varrtam. 

Nyusztból, nyestből, mókusból, 
kutyából meg farkasból. 
Brumma, brumma, brummadza. 

Gyöngyöt őszig válogattam, 
fogaimra úgy akadtam. 

Kéne ott a derekam, 
ahol kilenc gyerek van. 
Brumma, brumma, brummadza. 

Azért járom ilyen lassún, 
aki festő, pingálhasson. 

A feje a néninek 
éppen jó lesz pemszlinek. 
Brumma, brumma, brummadza. 

Kinek kincse van fazékkal, 
mér a markosnak marékkal. 

Ha nem azzal, körömmel 
a körmösnek örömmel. 
Brumma, brumma, brummadza. 

Szép a réz kerek virága, 
ha kihajt a napvilágra! 

Egy kasznámak öt hete 
zsebbe nőtt a két keze. 
Brumma, brumma, brummadza. 

Állatnak van ingyen kedve, 
aki nem ád, az a medve. 

Ha megfázik a lába, 
takaródzzék deszkába. 
Brumma, brumma, brummadza. 
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Attila József 

B Ä R E N T A N Z 
Mähnen, Ketten - flink, verstohlen-
Ai, wie schön die runden Sohlen! 

Wohin wollt ihr weit, wohin? 
Dreht euch zu den Weibern hin! 
Brumma, brumma, brummadsa. 

Weltberühmt mein Pelzrock, eben 
Selbstgenäht mit zwanzig Nägeln. 

Eichhörnchen- und Marderfell, 
Hunds- und Fuchs- und Wolfsgebell. 
Brumma, brumma, brummadsa. 

Bis zum Herbst einst Perlen las ich, 
Meine Zahne strahlen glasig. 

Mein Kreuz müßte kräftig sein, 
da die Kinder sind schon neun. 
Brumma, brumma, brummadsa. 

Darum tanze ich so langsam, 
Daß der Maler mich malen kann. 

Dieser Muhme wirres Haar 
Wird mein Pinsel, wunderbar! 
Brumma, brumma, brummadsa. 

Wer den Topf hat voll mit Schätzen, 
Gibt den Tatzen ohne Schwätzen. 

Wenn mit Schwätzen, dann in Hätz, 
Und das meiste nur dem Fratz. 
Brumma, brumma brummadsa. 

Schön des Kupfers runde Blütte, 
Wenn sie sprießt wie bunte Hüte. 

Einem Kastner - tagelang! -
Taschenversteckt war die Hand. 
Brumma, brumma, brummadsa. 

Umsonst Lust gibts nur bei Tieren -
Nur die geben nichts, die Bären. 

Setz ihnen die Kälte zu, 
Kriegen sie von Brettern Ruh! 
Brumma, brumma, brummadsa. 

F O R D Í T O T T A B Á T H O R I C S A B A 
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Vérfolyam 

ZOLTÁN GÁBOR 

A 
JL Y. feleségem két napig takarított utánuk. Súrolt, kisebesedett belé a keze, még vér-

zett is. A végén rászóltam, hogy hagyja, szerintem tiszta már a hely. 
Pedig én voltam, aki azzal kezdtem, hogy szellőztetni, szellőztetni. A konyhában ott volt még egy étel, félre-

tolva a tűzhelyen, m i n t h a addigra lett volna kész. Amikor el kellett hagyniuk a helyet. 
Épp csak kihűlt. N e m volt még ideje, hogy megromoljon. De persze kidobtam rögtön. Valami szószos, húsos 

étel volt. Fűszeres. Azóta se tudom, milyen fűszer lehetett . A fűszereiket nem dobtuk ki. Arra gondoltam, oda-
adjuk majd valakinek. Valami szegény embernek, esetleg. Bepakoltam mindet egy dobozba. Aztán valahogy 
nem került sor az odaadásra. Egyszer kifogytunk a sóból, a feleségem sopánkodott, hogy o t thon az anyja ilyen-
kor csak átmegy a szomszédba, vagy küldi valamelyik gyereket, mindig van kire számítani, de itt? Csupa jött-
ment , betelepített ember, elviselni is nehéz őket, nemhogy kérni tőlük valamit, mondta, de persze arra gon-
dolt, hogy majd én átmegyek valamelyik házba, és akkor ehelyett bontot tam ki a dobozt, és akkortól az ő sóju-
kon voltunk. A só az só, nincs benne különös, mondta a feleségem. 

Bevallom, sokáig forgattam a számban, ízlelgettem a paprikáskrumplit aznap, hogy nincs-e valami szokatlan 
benne. A legtöbbször ilyet főz a feleségem. Ha volt is abban valami más, valami új, nem tűn t föl. Pedig hát a 
vér is sós, úgyhogy a só nem közönséges ízesítő, ez nem lehet kétséges. 

Túl magas ebben a házban minden, mondogattuk. Amikor megkívántam egy almát, a kredenc tetejéről 
amelyik barátságosan rám mosolygott, nem értem el. Oda kellett tolni egy hokedlit, és arról. Hogy mi miért 
nem vagyunk olyan magasak, mint ezek, azt még akkor nem tudtam. Mintha másképpen tápláltak volna. 
Hogy talán a táperő, amelytől nekünk kellett volna nőni , valami úton-módon átment őhozzájuk, így gondol-
tam akkor. A feleségem még nálam is alacsonyabb. Az az igazság, hogy nyaka csak egész rövid van neki. A fül 
alatt szinte már a váll kezdődik. És derék sincs, csak has meg fenék. Ezt korábban nem tudtam, akkor jöt tem 
rá, amikor itt, az új helyünkön az elődök képeit sorra kivet tem a keretekből. Jó keretek voltak, igazi faragott 
fa, nem gipsz-arany vacak, mint amilyeneket legtöbbször látni. Szedem ki a képeiket, néznek rám közben a ha-
talmas szemeikkel, hogy miért csinálom ezt. Azért, mondom, mert immár eleget nyújtogattátok a nyakatokat 
a szép keretekben, mi jövünk most. Mi is csak emberek vagyunk, vagy mi. Nekünk is jár. Reméltem, hogy 
már csak a képeik vannak , és ők maguk nincsenek sehol, reméltem, hogy nem rossz nekik, reméltem, hogy 
nem szenvednek már. Hogy legalább végük van. 

Y 
JLN-i tessékelem őket a keretekből, gondoltam, legjobb elégetni a képeket, ne nézzenek 

azokkal a hatalmas szemeikkel, ne nyújtogassák a nyakukat, és az ujjaik is, másfélszer akkora ujjaik voltak, 
min t a mieink, m i n t h a fojtogatásra lennének kialakítva, igaz, nem lehet bennük sok erő, mindenesetre keve-
sebb, mint a mieinkben, az fiksz, mitől is lennének erősek, nem kellett annyit dolgozniuk, és olyan kemé-
nyen! Valahogy n e m jutottam hozzá, hogy elégessem őket, oda tettem, a spájzpolcra, ha bementem, hogy le-
vágjak egy szelet sonkát , és elszopogassam, lassan, hogy át járja a szájam minden szögletét a pác, elő-elővettem 
a képeket és beszélgettem velük. Némelyiknek neve is van. Kitaláltam, hogyan hívhat ták. Adj ' Isten, Clara, 
mondom, és csámcsogok egy kicsit, mivel tudom, hogy egy ilyen Clarának herótja van a csámcsogástól. Csak 
tréfából, persze, mert amúgy én se szoktam csámcsogni. Ha sikerül, böfögök egyet-kettőt. 

O t t volt a dagasztóteknő, arra álltam föl, ha kellett valami egy föntebbi polcról. Baracklekvár, mondjuk. 
A feleségem, amikor beköltöztünk, viselős volt már. Úgy kerültünk össze, hogy szóltak: van ilyen lehetőség, 

párok kaphatnak házat. Gyorsan kellett dönteni. Döntöt tem: megragadom az alkalmat. Bemutattak egymás-
nak a szervezők. Vol t bennem félelem, hogy esetleg nagyon csúnya lesz, vagy más, előre nem mondott kelle-
metlenség. Ehhez képest inkább nagyon is tetszett. Az arcát figyeltem csak, és azt egészen tökéletesnek talál-
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tam. Mintha a tükörképe lenne az enyémnek, olyan kerek. Cipó!, az jut az ember eszébe róla. A szeme, az meg 
óvatos volt. Bizalmatlan. 

Aztán amikor megszólalt, és remegett a hangja, kisuttyant beló'lem a félelem. Megéreztem ugyanis az ő félel-
mét, és ettó'l elmúlt az enyém. Megértettem, hogy egyezséget kötött ő is, és ennek értelmében immáron az 
enyém. Csinálhatom vele, amit másnak eddig nem engedett, mert ha szerette volna, akkor se engedhet te vol-
na. Tőlem majd nem tagadhatja meg magát, akkor se, ha meg szeretné tagadni. Az a találkozás egészen rövid-
nek és formálisnak volt szánva a szervezők által, de valami közbejött, és ott töl töt tünk egy egész estét, várva, 
hogy tovább vigyenek, és volt rajtunk kívül sok más ilyen pár is, nem tudtak mindenkire figyelni, illetve le-
het, hogy nem is igazán akartak, úgyhogy kisétáltunk a mezőre. 

Akácok voltak, egy nagy búzatábla szélén. Leterítettem a kabátomat. Még először nem telepedett le. All-
tunk a kabát két oldalán. Sötétedett, és néha járművek mentek az úton. A hangjukat nem lehetet t hallani, és 
a kocsikat magukat látni se, csak az égre mászó nagy fényeiket. Ijesztő volt. A feleségem, illetve akkor még 
csak menyasszonyom akkor ült le, rá a kabátomra, és összehúzta magát. 

i ^ ^ o m b o k vannak, és ahogy a dombra kapaszkodik a kocsi, fölfelé irányul a lámpája, 
föl, a csillagokra, magyaráztam. Valóban, a fél eget bevilágították, és ahogy fordult alattuk az út, körbepásztáz-
ták a gépkocsik. És mondom, mindezt némán, mert volt az út és miköztünk egy kis dombhát, és az elfogta a 
zajt. Rájöt tem, hogy tehetem, ami tetszik. Ez nekem most jár. 

A kabátomra szerencsére nem került vér, mert a fenék az már valahogy lejjebb volt, ahogy elfészkelődtünk, 
szépen kicsurgott a földre. A körmöm alatt másnap megláttam a nyomát. Fekete volt, és nem akart kijönni. 
Piszkáltam egy szilánkkal, de alig mozdult, csak megfájdítottam a szurkálással a körömágyat. Akkor szopogatni 
kezdtem, hogy puhuljon. Ez segített. Kiszopogattam a vér maradékát a körmöm alól. 

Mikor ebbe a házba, a nekünk kiutalt házba jöttünk, addigra áldott állapotban volt már, és vigyázni kellett 
rá. N e m szorongathattam, nem nyomkodhattam, nem ficánkolhattam benne. Szerettem volna tudni , hogy ezt 
a nemet ő most bánja-e, vagy éppenhogy nagyon is kedvére van. Figyeltem, de nem jöttem rá sehogy sem. 

Na, hát így vagyunk, Clara, mondtam a képnek a spájzban. 
Be-benéztem az üvegek mögé, a ládák aljára, kerestem valami értéket, amit itt hagytak volna. Hiszen gyor-

san kellett távozniuk, és úgy tudom, nem is vihettek semmi pénzt magukkal az útra, vagy ékszert. A ruháik, 
azok itt voltak rendben. Ránk persze nem illettek, fölpróbáltuk, de hiába. Rongynak jó lesz, mondta a felesé-
gem. Láttam, hogy próbálta a lábát beszuszakolni valami cipellőbe. Nyögött és káromkodott, n em tudta, hogy 
ott vagyok az ajtóban, és látom, ahogy erőlködik. Vissza se rakta a helyére, o t t tartotta az éjjeliszekrényben. 
Azt hiszem, időnként megpróbálta újra, egyszer hátha rá bírja húzni a lábára. 

A padláson végigtapogattam a gerendákat. Láttam, hogy rendben vannak, erősek és egyenesek, nincs nyo-
ma gombásodásnak. De nem ezért mentem föl: a hagyatékot kerestem. Clara, mondtam később, nem helyes, 
hogy miránk haragusztok. N e m mi döntöt tünk úgy, hogy nektek innen el kell menni, és hogy mi jövünk a he-
lyetekbe. És annyit nektek is be lehetne látni, hogy ha, teszem azt, senki se jön be utánatok, a ház az elpusztul 
hamar. Az épület sorsa ember nélkül: tönkremenés. Télen fűteni kell, és egyáltalán: lakni! Benne lenni. Foly-
tatni a hagyományt. De mi, magyaráztam Clarának, sajnos még szegények vagyunk, és nem is tudom, mikor, 
hogyan leszünk gazdagok. Az lenne jó, ha hagytatok volna ránk valamicske segítő pénzmagot, kincsecskét, 
amivel a házatokat is rendben tudnánk tartani. És az se igaz, hogy nem férne rá némi fejlesztés, csinosítás. Len-
nének ötleteim, magyaráztam a kamrában Clarának. Meg aztán a kert, igazán szép, tele virággal. Valóban, az 
éppen tél vége volt, és látszott, hogy készülődnek már ilyen meg olyan bimbók mindenfelé. Hol vegyek én eh-
hez illő virágokat, kérdeztem, ha kellenek újak, édes jó Clarám, hol?! És belepöktem az arcába. 

Aztán meg persze letörültem a sonkapácos nyálamat. 
Ástam a pincében, há tha ott van. Valami vaskazettát sejtettem a fekete talajban. Puha volt és illatos. Ka-

zetta, az nem volt benne. Hamarosan itt lesz a kisgyerek, gondoltam, ránk fog hasonlítani, aztán mi lesz? Szű-
kölködik majd ő is. Nincs mese. 

Csak tudnám, mivel pácolták ezek a sonkát, mondtam a feleségemnek. És egyáltalán: szabad volt ezeknek 
sonkát enni? Én úgy hallottam, hogy tiltva van. De mi a csudával pácolták? Azt mondta, hogy nem érdekli. 

Csak tudnám, hova dugták a pénzt, mondtam, a pénzt meg az ékszereket. Ékszereket?, kérdezte a feleségem. 
Azt, mondtam, az ékszereket. Hová dugták?, kérdezte. Azt szeretném én is tudni, mondtam. Arany, ezüst! 

Csak tudnám, hogyan csináltátok, mondtam Clarának a kamrában, segíts! Akkor már beállt hozzánk a kis-
cseléd, az árvalány. Közeledett az ünnep. Találtam egy kötelet, erős volt, de nem túl vastag, eléggé hajlékony. 
Látszott, hogy használva volt, kicsit kifényesedett, de sehol se kopott még meg. Foltok, azok nem voltak rajta. 
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Csak tudnám, mire gondolt az árvalány, mitől volt olyan engedelmes. Végül is mondhatot t volna nemet. 
N e m mondott. Segített lehordani a pincébe mindent. Teknő , liszt. Nem tudtam, mennyi liszt kell, levittük 
mind, ami volt a háznál. Semmiképpen sem akartam, hogy közben derüljön ki, hogy kevés. Megalvadt volna 
a fölösleges vér, amíg fölmegyek pótlólagos lisztadagért. Megjegyzem, jócskán volt liszt a háznál. Ha valami-
ről, hát erről gondoskodva volt. 

Gyere, te kis ártatlan!, mondtam. Igazából nem lehettem biztos benne, hogy ártatlan, de megkérdezni vala-
hogy nem kérdeztem. A kis szőke. A kezénél fogva lógattam föl, és a bokájánál vágtam el az ereket. A kés 
rendben volt, jó éles. Azt gondoltam, ők is ezt használták. 

Szeretném, mondtam, ha gyermekem születne, ha hosszúak lennének az ujjai, és tudna zongorázni, ha lenne 
igazi nyaka és igazi dereka, és olyasmi neve lenne, mint az, hogy Clara. 

A vér engedelmesen ürült a teknőbe, szórhattam reá a lisztet. Mintha mindig ezt csináltam volna! És mint-
ha folyam lenne, ami mellett térdepelek, vérfolyam, idők kezdete óta hömpölygő. Mindenkiben az. Bennem, 
aki dagaszt, és az ünnepi tésztában, egy! Ugyanaz. 

Nem is fáj, ugye?, kérdezem közben az árvalányt. Egyik kezemmel meregetem a lisztet, másikkal folyton ke-
verem, dagasztom. Többször is kérdezem. Egyszer csak már n e m válaszol. Akkor, azután csak egy marék liszt 
kell. 

És a kazettát is szeretném megtalálni, mondom, nem is magamnak, hanem a háznak, mondom, és Clarának, 
az újnak. 

Kicsi gyerekkoromban volt, hogy segítettem dagasztani o t t h o n anyámnak, ez jár az eszemben. Hideg volt a 
régi tészta, és ahogy dagasztottuk, lassan meglangyosodott. Ez meg itt: meleg. 

Só nem kell bele, azt gondolom, csak tiszta liszt. Sónak ot t van a vér. 
És közben tudom, hogy kinn nyílik a sok virág, ünnepel a kert. 
A végén nem volt már meleg. Mire megformáztam, és a deszkákon kisimítottam, hideg volt a tészta. 
Jól csináltam-e, kérdeztem Clara bátyját, amikor megjött. Ravaszkodott, vagy esetleg ő nem volt beavatott, 

nem tudom, mindenesetre azt mondta: N e m tudom. 
Clara hol van, kérdeztem, ő is visszajött? 
Nem tudom, felelte, ki az a Clara? 
Ha te így, gondoltam, én is így, és nem mondtam neki, hogy tudod te jól: a testvéred. 
Inkább a másik téma, ez hogy: a pincében csináltátok ti is, ugye? Nagyon kell vigyázni, nehogy kifröccsen-

jen a földre. Igaz-e? A föld, az beinná, de nem szabad, ugye? 

A 
jL jL feleségem az egészből nem értett semmit. Bár nem is érdekelte, azt hiszem. A gye-

rek, az halva jött a világra. Torz volt. Jobb neki, hogy nem él. Nekünk is jó volt, hogy ott kellett hagyjuk a há-
zat. A feleségem eléggé közönyös volt, most is az. 

És a kazettát, azt nem találtam meg, mondtam. Mi már itt se vagyunk, mindjár t mehetsz ásni, mondtam. 
Már ha a földben van. 

És a kisütött szent tésztát, kérdeztem, lehet, hogy ketten együtt kellett volna, hogy megegyük, a feleségem-
mel? Mert hogy én magamban költöttem el, és nem tudom, jó volt-e úgy. 

Csak tudnám, mire gondolt közben a Clara testvére, és hogy mit gondolt rólam, és hogy ha másképpen kér-
dezem, esetleg akkor megtudhattam volna-e a lényeget tőle. 

Kezet nyújtottam, el is fogadta, de nem szorított vissza rendesen, és nem is nézett igazán a szemembe, illet-
ve nézett, de mintha nem engem, hanem valami mást nézne. Kérdeztem volna még, lett volna mit, ezt-azt, 
nem volt már idő. A feleségem elindult. Lassan ment, és úgy látszott, mindegy neki, a nyomába szegődök-e, 
vagy sem. A nyakába kötve, zsinóron, a pár cipő. Nincs még vége a mesének, gondoltam, és elindultam utána, 
belerúgtam a száraz porba. 
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Adam Mickiewicz 

A T Ó FELETT 

A nagy, tiszta tó felett 
szirtsor állt fekete körben; 
és a tündöklő' vizek 
mutatták a sok vad arcot. 

A nagy, tiszta tó felett 
felhők szálltak barna ködben; 
és a tündöklő vizek 
mutatták a kusza rajzot. 

A nagy, tiszta tó felett 
menny dördült, és villám villant; 
és a tündöklő vizek 
kigyúltak, s elhalt a visszhang, 
s megint mint kristályüveg 
ragyogtak a nagy vizek. 

Ez a víz van énköröttem, 
kép minden a tükrömön: 
a fényhez, mely tovaröppen, 
s a vad szirthez nincs közöm. 

Szirtfal: állj, és légy halálzord; 
felhő: szállj, és vidd a záport; 
villám: gyúlj, s menj tovahalni, -
az én dolgom: folyni, folyni, folyni... 

F O R D Í T O T T A S Z A B Ó L Ő R I N C 
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Lausanne-i líra 

A N T O N I LIBERA 

eljöt t a rendkívüli alkalom. Gustaw külföldi alkotói ösztöndíjat kapott. 
Bár Gustaw még semmit sem publikált életében mint szerző, csak ötleteket, jegyzeteket, mesteri kezdőmon-

datokat és talányos poénokat mondha to t t magáénak, így is közismert volt már, méghozzá nem is csak Krakkó-
ban. Sokat beszéltek róla, bizonyos elképzeléseit vitatták, aranyköpéseit pedig szívesen idézték. Bár művészete, 
különös stílusa és egyéni látásmódja nyomdafesték képében még a legsiralmasabb irodalmi lapok hasábjain 
sem hagyott nyomot — már híres volt. Nemcsak elismerték, hanem meg is becsülték. Hisz mi mással magyaráz-
ható, hogy megkapta az ösztöndíjat? Nyilván sokat tudnak róla. Hősiesen helytállt több száz beszélgetésben, 
nem fukarkodott a bámulatos pontossággal megfogalmazott gondolatokkal, ontot ta a bölcsességeket, bízván 
abban, hogy a környezetéből senki sem tulajdonítja el ezeket. Mindez biztos már legendává érett, a megfelelő 
helyre is eljutott a híre, és nem maradt el a hatás. 

— Miért ne tün te tnénk ki - állhattak ki mellette, amikor összeült a bizottság - , miért ne tünte tnénk ki a rej-
télyes Gustawot? H á t számít az, hogy nem írt semmit? Mit számít, hogy már túl van az első fiatalságán? Miért 
kellene mindig a rut inra hagyatkozni és állandóan azokat a minden évben újra meg újra előálló kezdőket tá-
mogatni, akik, bármilyen ígéretes munkákkal jelentkeznek, bármilyen jól indulnak is, már magukban hordoz-
zák a romlás végzetes csíráját, hisz ők már létrehoztak valamit? Nem lenne jobb föladni ezt a kétséges alapel-
vet és megjutalmazni - legalább egyszer - a Nagy, Beteljesületlen ígéretet? Esélyt adni a Beteljesületlennek, 
hogy végre beteljesedjék? De hát egyáltalán - miért kellene beteljesednie?! Ellenkezőleg, a jövőben sem kell 
beteljesednie, hisz mi t ér a Forró Nyár, sőt a Viharos Tavasz a Nagy Reményekhez képest, melyeket ébreszt? 

— Igen, igen. Jogos volt e rá nézve kedvező döntés, meg kell jutalmazni Gustawot. Kinek lenne manapság 
bátorsága ahhoz, hogy ne írjon, mint ő? Ki lenne képes ilyen kitartással, jobb ügyhöz méltó eltökéltséggel... 
hallgatni, mielőtt beszélni kezdene? Hallgasson hát továbbra is, csiszolgassa belső poémáját , melynek arany-
szikrái egy-egy pil lanatra fölragyognak az ezoterikus térben, mint a szentjánosbogarak. 

Szóval biztos így szavazták meg Gustaw jelölését, még ha talán nem is egyhangúan, hanem, mondjuk, egy 
ellenszavazattal és két tartózkodással. 

Nyilván többen is furcsának vagy egyenesen komolytalannak találják az Alapítvány további modus operán-
diját, de ez csak a látszat. 

Gustawot ugyanis nem az Intézeten, nem a Lengyel írók Szövetségén keresztül, még csak nem is postán ér-
tesítették arról, hogy megkapta az ösztöndíjat (persze Gustaw nem is volt tagja az írószövetségnek, ami akkor-
tá j t egyébként is föl volt függesztve). Gustaw egy bizonyos svájci bölcselőtől értesült arról, hogy neki ítélték az 
alkotói ösztöndíjat. Az illető nemrég érkezett városunkba, de nem azért, hogy megtekintse legjelesebb műem-
lékeit vagy tudományos konferencián vegyen részt, hanem nyilvánvalóan titkos megbízatást teljesített. Mint 
tudjuk, nehéz időket éltünk, és az egész civilizált világ raj tunk tartotta a szemét. 

A 
J L Xkkor tá j t Gustaw volt a külhoni bölcsészek legtapasztaltabb kísérője az Intézetben. 

A Fő téren sétált körbe Winkelried távoli leszármazottjával, és megpróbálta elmagyarázni neki, milyen dialek-
tikus értékeket rejt magában a kommunizmus, különösen a hadi vagy legalábbis militarizált kommunizmus 
uralma alatt élő országok unalma és szürkesége. Méltóságteljesen, büszkén győzködte a svájcit arról, hogy ez a 
helyzet csak látszólag hátrányos a művészre nézve. Mert hát lényegében e rettenetes korlátozások felbecsülhe-
te t len értékű esélyt kínálnak neki arra, hogy kikínlódja magából az igazgyöngyöt. 

Anton i Libera (1949) lengyel író, A Madame című regénye nemrég jelent meg az Európa Kiadó gondozásában. 
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- Mit akartok ti ott a Genfi-tónál, Lausanne-ban, az Aare par t ján. . . - mondta baráti együttérzéssel. - Meg-
van mindenetek: óra, csokoládé, sajtok. A legjobb szervezés, pontosság, tisztaság. A legmagasabb életszínvo-
nal Európában. A legmagasabb egy főre eső jövedelem. És mit értek vele?! Unalom, üresjárat. Fényűzés. Csö-
mör. Nincsenek szükségleteitek. Mi viszont - folytatta - csupasz falak között élünk, nincs semmink, és még-
is. .. mégis... - de itt vagy megakasztotta valami, vagy nem találta a megfelelő kifejezést, mindenesetre nem fe-
jezte be, a svájcinak pedig az a benyomása támadt, hogy Gustaw panaszkodik a sorsra. 

- M a ) I help you1 - kérdezte a zakója belső zsebébe nyúlva. 
- Nem, nem, nem értesz te semmit! - legyintett Gustaw. - Még nem fejeztem be. Alsóbbrendűség, érted?... 

Rosszabb... Inferiority complex... Second-class quality... Mindez együtt... esélyt ad a felsőbbrendűségre, a jobb 
minőségre, a kitörésre, az ascensionra!... Éretlenség... Gombrowicz.. . 1 hope, you have read him... Igen, igen, 
csak a bukás után, a gödör legaljáról elrugaszkodva kapaszkodhatunk föl a magasba, hághatunk a M o n t Blanc 
csúcsára, mint Kordián, a mi romantikus hősünk. Oh , a splügeni Alpok csúcsa! O h , ha ott állhatnék, ha csak 
egy pillanatig is! Vagy legalább a hegy lábánál! 

És akkor történt. A svájci bölcselő megértően bólogatott, meghívta Gustawot a szálloda bárjába, és közölte 
vele az örömhírt . 

ü 
J Jár Gustaw nem sokat értett a külföldi vendég hosszas fejtegetéseiből - a svájci foj-

tott hangon beszélt (ez nyilvánvalóan az ügy fontosságáról tanúskodott) és állandóan francia vagy német sza-
vakat kevert a mondókájába a lényeg mégis teljesen világos volt: 

utazás és vízum - saját költségre; 
lakás és ellátás - megoldjuk, majd kitalál valamit; 
költőpénz - jobb nem számítani rá, de azért az sincs kizárva, mert ki tudja, há tha . . . 
- És a meghívó? - kérdezte Gustaw konspirativ suttogással. - And invitation?... Einladung?... L'invitation? 

Meghívó nélkül nem jutok messzire. No invitation - no passport. Ohne Einladung - keine schweizerisch Visum... 
- Don't worry - vágott a szavába a svájci. - I'll bring it from Warsaw. 
- From Warsaw? - csodálkozott Gustaw. 
- Yes, yes, from Warsaw - felelte nyugodtan a svájci. - A meghívót el lehet intézni a svájci nagykövetségen. 
E pillanatban végre minden világossá vált Gustaw számára. 
Az alapítványnál tisztában vannak azzal, milyen nehézségeket és akadályokat kell leküzdenie az állampol-

gárnak Európa e részén, különös tekintettel az ellenzéki alkotókra és értelmiségiekre, tudják, milyen veszélyek 
fenyegetik őket a totalitárius rendszerben, ilyenek, hogy mást ne mondjak: 

az Intézetben uralkodó, szakmai féltékenységgel terhelt viszonyok; a végeláthatatlan munkahelyi partizán-
háború; mindenki furkálódik, bekavar a másiknak; 

aztán: az írószövetségben alkalmazott kontraszelekció; a legnagyobbaknak kitörik a nyakát, a selejtet futtat-
ják; a független szellemek rovására kenik a behódoló szolgalelkeket; 

aztán: bürokrácia; a lomha, tohonya, rosszindulatú hivatalnokok csak a baksist lesik, zsarolják az embert; 
na és végül: a cenzúra - a levélforgalom ellenőrzése. 
Tehá t az alapítványnál mindenről tudnak, emellett azzal is tisztában vannak, hogy elég különös döntést 

hoztak, vagyis számolnak azzal, hogy nyilván heves vitát váltanának ki ezzel a lépéssel a ki tüntetet t alkotó ha-
zájában, ezért igen bölcsen és körültekintően járnak el. Ideküldik titkos megbízatással az emberüket, aki ma-
gánszemélyként lép kapcsolatba a díjnyertes alkotóval, s miután megbizonyosodott arról, hogy ő az, akit keres, 
értesíti az ösztöndíj elnyeréséről. De hogy ne keltsen feltűnést, ne hívja föl rá a figyelmet sem az értelmiségi 
közegben, sem az útlevélosztályon, nem ad át neki semmiféle hivatalos írást, ehelyett tisztázzák a részleteket, 
aztán kiállít neki egy sima turista meghívólevelet. 

Hogy nem fizetik az útiköltséget? A költőpénz is bizonytalan? Na és, mi olyan különös ebben? Ki ne tudná, 
milyen komoly nehézségekkel kell küszködniük világszerte a kulturális alapítványoknak, az egyetemeknek és 
tudományos központoknak? Úgy bizony, még Svájcban is! 

És valóban, pár nappal később a svájci bölcselő, miután ellátogatott a fővárosba, útban hazafelé, vissza ki-
glancolt hazájába (a fokozott konspiráció kedvéért saját kocsival közlekedett), megint benézett Krakkóba, és 
átnyújtotta Gustawnak a lehető legvalódibb, gavallérosan kifizetett és a leghitelesebb svájci pecsétekkel ellá-
tott meghívót. 

Természetesen a svájci bölcselő volt a meghívó fél, a meghívott pedig - Gustaw. 
Szóval volt ösztöndíja! Készülődött az útra. Méghozzá milyen útra! Megy a Genfi- tó , az A a r e partjára. 

Elindul a legnagyobbak út ján . T i t ánok nyomában jár. Megy Adam, Juliusz és Zygmunt u tán . Henryk, 
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S te fan és Kazik u t á n . És persze ott van még James és T h o m a s Mann, nem is beszélve Cane t t i rő l vagy 
Nabokovról . 

Nagy lelkesedésében úgy belemerült az útlevéllel és a vízummal kapcsolatos formaságok intézésébe, hogy 
teljesen megfeledkezett a vetélytársáról.1 

Végre minden megvolt . Útlevél, vízum, tranzitvízumok, jegy (buszjegy, mert az olcsóbb). 
Emilka is pont ekkor készült elutazni — természetesen az újabb szakmai továbbképzésre. De ez a legkevésbé 

sem zavarta Gustawot, ellenkezőleg, még örömét is lelte benne. 
- Milyen piti dolgok - gondolt szánakozva a feleségére és az Emilkát kerülgető vetélytársára. - Még egy tan-

folyam! Azok a siralmas előadások, meg a viták, te jóságos Isten. Korlátoltság és képmutatás. Eljátsszák, hogy 
tanulni mennek, pedig csak azért vonulnak el, hogy suttyomban üzekedhessenek. Szolgálati út! Küldöttség! 
Milyen szánalmas pótszere ez az utazásnak! De legalább ezen a nyomorszinten lenne bennük spiritusz, egy 
kevés kis fantázia! Legalább előre k i tervel t célból, kamatyoln i mennének oda és á tadnák magukat a gyö-
nyöröknek, mint az igazi kéjencek! Ugyan már. Á lmod ik a nyomor. Még ennyi sem telik tőlük. Csak fe-
cserésznek, bölcselkednek, sétálgatnak „kéz a kézben", hogy aztán valamikor estefelé fé l revonul janak egy 
padra (hisz nem m e h e t n e k a négyszemélyes szobába), búbánatos csókot lopjanak egymástól, és rögtön el 
is vörösödjenek szégyenükben, szentimentálisan sóhajtozzanak: „jaj, de nehéz a szívem, milyen fájdalmasak a 
vágyaink". 

Istenem, milyen szánalmas, piti dolgok! Amíg én a Genf i - tó partján, az Alpokban járok Alkotói Ösztöndíj-
jal, kiátkozva, kárhoztatva, mindenkitől elárultatva, ezek.. . továbbképzésre, konferenciára mennek - ez a tel-
jes csőd, a szocialista tudomány szimbóluma - , a legsötétebb csőcselékbe vegyülve adják elő a maguk kis 
rabszolgamisztériumait, melyeket nyi lván aranybetűkkel vés kebelébe a két tyúkeszű mint a lélek fenséges szár-
nyalását, a legnagyobb szerelmi elragadtatást. Ugyan már! Kit érdekel, ha megcsal! 

Szombat reggel indul t . 
Csehországon, a napfényes Prágán, Németország déli részén át vezett az út, fölfelé a Duna mentén, messze 

elkerülve Münchent , a „Szabad Európa" székhelyét; megállás és szállás Konstanzban, a Bodeni-tó partján; az-
tán vasárnap indulás tovább, mennek egyre beljebb Svájcba, most a Rajna men tén fölfelé, Lausanne-ba, a 
Genf i - tó partjára. 

F 
I e l tűn t a fejéből a kiborító lakótárs.2 Gustaw egyszerűen megfeledkezett róla. Most va-

lami egész más foglalta le a gondolatait. Mi lesz, ha odaér? Vajon kijön-e elé Frank (így hívták a svájci bölcse-
lőt, aki a meghívót kiállította) a pályaudvarra? Hol fog lakni? És legfőképpen - mi lesz a költőpénzzel? Vajon 
sikerült „nem kizárni"? Eljut-e a szerencsés végkifejletig az a mágikus „ki tudja"? És hogy fogják átadni? Borí-
tékban, csekken, készpénzben? Mennyi lesz? Csak cigarettára lesz elég vagy jut belőle albán konyakra is?... Mi-
lyen „albán konyakra" — francia brandyre vagy skót whiskyre! 

N e m tudott szabadulni ezektől a gondolatoktól, mert csak húsz dollár volt nála, azt is egy tahó seftestől vet-
te a Peweks előtt. Tisztában volt azzal, hogy a legjobb esetben is csak két, legföljebb három napra, apróbb ki-
adásokra elég. 

Gustaw svájci tartózkodása igen jól, sőt szédületesen kezdődött. Frank ezüst Volkswagenjében várt rá, és a 
pályaudvarról már v i t te is a hegyekbe, egy rusztikus étterembe, ahol - pontosan úgy, ahogy megálmodta -
skót whiskyvel és f ranc ia konyakkal indítot tak. Az ebédhez ittak még némi hideg bajor sört. Frank ki tűnő 
hangulatban volt. H á t b a veregette Gustawot , vidám „Salut!" kiáltással emelte a pohárkát vagy a korsót. 

Ebéd után kisebb sétakocsikázást a jánlo t t . Először jöhet a város: a legfontosabb utcák és terek, aztán - a mi-
tikus Genfi-tó. 

Franknak be nem állt a szája. Dőlt belőle a szó, mintha fölhúzták volna. N é h a elengedte a kormányt, és mu-
togatott valamit. Gus taw elnehezedett és elálmosodott a derekasan leöblögetett, bőséges étkezés után. Egy 
adot t pillanatban tel jesen kikapcsolt, már nem is figyelt ciceronéja lelkes tirádáira. Eltompult érzékei maradvá-
nyaival már csak egy valamire figyelt: n e m említi-e egyszer csak, véletlenül a honismereti magyarázatokba me-
rült buzgó Frank a korpát - a költőpénzt. 

Sajnos Gustaw szinte biztos volt abban, hogy eddig még nem került szóba a téma, a leghalványabb célzást 
sem tet te rá. 

- Mintha minden correct lenne - gondolta szórakozottan. - Kijött értem. Megetetet t . Whiskyvel itatott. 
Most meg elhurcol mindenhová. Szóval biztos elintézte valahogy a szállást is. Hisz ilyen nyitány után nem te-
het az utcára. Ha szállodába visz, magától értetődőnek tartom, hogy minden ki van fizetve. De mi van a lével, 
hol a pénz? 
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Tényleg nem tévedett. Frank szállást is szerzett: előkészített számára egy szobát a saját házában, igaz, a teme-
tőre, sőt a krematóriumra nyílt az ablak, de há t . . . Hangosan felröhögött: 

- It is very romantic, isn't it? 
- Yes, really, wonderful - felelte Gustaw, s egy pillanat múlva hozzátette: - Ez kell nekem, mert épp dolgo-

zom valamin „Temetői próza" címmel, amit itt szeretnék befejezni. 
Óráról órára, percről percre fogyatkoztak a költőpénzzel kapcsolatos remények. Talán egyszer... véletle-

nül. . . a lkalomadtán. . . de. . . a napnál is világosabb, hogy nem most rögtön, üdvözlésképpen, hivatalos úton. 
Frank látta, hogy Gustaw elkomorult, keveset szól, és mintha valahol máshol járna, megint vállon vereget-

te és elrikkantotta magát: 
- Let's go to the lake shoreI A naty, tiszta tóhosz... - tette hozzá a lengyel irodalmi mitológia legmélyebb tit-

kába beavatott személy megértő mosolyával. 
Megint beültek az ezüstszínű Volkswagenbe, és már húztak is a Genfi-tóhoz. 
Nagyjából fél órát utazhattak, de ezt az időt már szótlanul töltötték el, aztán megálltak az egyik mitikus he-

lyen. 
Néma csend, sehol egy ember, hullámok nyaldossák a partot, a roppant víztömeg tényleg hihetet lenül tisz-

ta, és a tó mélyén. . . a roppant térségekben... tengernyi pénz. Különböző alakú és színű pénzérmék ezrével, 
csillagok miriádjaiként ragyogott a sok arany- és ezüstpénz, mindegyik nemes származású „kemény" valuta: 
frankok, márkák, schillingek, itt-ott még egy sárgás fontocska is akadt. Hol vannak ettől a népi demokráciák 
hitvány nikkelgarasai?! 

Gustawnak egyszerűen elállt a szava a döbbenettől. 
- Unbelievable, unbelievable... - hajtogatta csendesen, az áttetsző víztömeg mélyét fürkészve. 
- Yes, ;yes, it's amazing, extraordinary - helyeselt némi büszkeséggel a hangjában Frank, de a tárgyilagosság 

kedvéért rögtön hozzáfűzte: - But water is not so pure as in old times... 
De Gustaw megint kikapcsolt, bár ezúttal más okból. 
- Jár oda busz? - kérdezte mintegy mellékesen, amikor visszatértek a városba. 
- Sure - felelte Frank. - Number seventy two. De ha vissza akarsz menni, hosszabb időre, meg máshol is kö-

rülnéznél, csak szólj, elviszlek. 
- Ugyan, dehogy! - talán túl idegesen, túl vehemensen utasította vissza az ajánlatot Gustaw. - N e m szeret-

nélek ilyesmivel terhelni, meg hát, beláthatod, ilyen helyen teljesen egyedül kell lennem. Hisz tudod jól, mit 
jelent a lengyeleknek a Genfi-tó. Hát még a lengyel költőknek. Te is idézted indulás előtt azt a legendás költe-
ményt, amely pontosan itt keletkezett, nemzeti váteszünk ihletett tolla alatt. Szóval biztos megértesz, egyedül 
szeretnék lenni, és e kihalt tá jon, néma csendben kihalászni... azokat a benyomásokat és gondolatokat, me-
lyek t i tánoknak, géniuszoknak jutottak osztályrészül. 

- Sure, sure, it's clear, it's quite natural - hagyta rá rögtön Frank. - Megmutatom, melyik megállóból indul. 

F 
I > t t ő l a pillanattól kezdődtek Gustaw számára az idegtépő és borzasztó fárasztó előké-

születek. Eleinte ez főként agymunkából állt: Mikor menjen oda? Melyik napszakban lenne a legjobb? Mit vi-
gyen magával? Minek vehetné hasznát? Hogy vegyen buszjegyet? Hol váltsa át a dollárt frankra? 

Másnap reggel, a szinte teljesen átvirrasztott éjszaka után úgy döntött , nincs vesztegetni való ideje, máris in-
dul - egyelőre csak felderítésre. 

Persze egy szóval sem árulta el a szándékait, a tőle telhető legtermészetesebb hangon közölte Frankkal, hogy 
elmegy, jár egyet a városban - csak körülnéz. 

—Just look around - mondta kissé széttárva a karját, a gesztussal is e cél kisszerűségét fejezte ki. 
- Good luck! — búcsúztatta vidáman Frank. 
Ahogy kiért az utcára, Gustaw energikus léptekkel indult a buszmegálló felé, melyet a házigazdája mutatott 

neki. Szerencsére könnyen odatalált, útközben végiggondolta, milyen veszélyek leselkedhetnek az utazóra, ha 
érvényes jegy nélkül veszi igénybe a városi közlekedési vállalat szolgáltatásait. 

Először is, rögtön a beszálláskor fölszólíthatja a vezető, hogy mutassa a jegyét vagy nála vegyen. Másodszor 
pedig, ha ez nem következik be, az egyik utas (nyilván kálvinista vallású), látva, hogy Gustaw nem töri magát, 
hogy kilyukassza a jegyét (persze csak akkor, ha ez itt a gyakorlat), esetleg figyelmeztetheti. S végül harmad-
szor, ha mindezt szerencsésen elkerüli, még akkor is fölszállhatnak valahol a karszalagos gyökerek, és kérhetik 
a jegyeket. 

Mindezekre az alattomos csapdákra egyetlen ellenlépést tartogatott: ha fölszólítják, hogy váltson jegyet 
vagy mutassa, ha van, szó nélkül, mintha nem lenne ebben semmi rendkívüli, rögtön előveszi az idejében ké-
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szenlétbe helyezett tíz dollárt, határozott mozdulattal á tnyúj t ja a bankjegyet, min tha föltett szándéka lenne 
rendezni a tartozását. S amikor az amerikai fizetőeszköz zöld színe a várakozásnak megfelelően döbbenetet csal 
a kalauz vagy ellenőr arcára (nota bene mennyire más döbbenetet , mint amilyet Gustaw szülőföldjén keltene 
hasonló hivatalos személyek orra alá dugva), némi türelmetlenséggel a hangjában elmagyarázza, hogy külföldi, 
és nem tudott sehol pénzt váltani. 

- Sorry, but I couldn't find any exchange here - mondja jellegzetesen amerikai ingerültséggel. 
Ezek után nincs joguk büntetéssel sújtani. Egyébként is, miben tudná kifizetni? Megint csak dollárban? Leg-

rosszabb esetben kénytelen lesz leszállni a buszról. De ez igazán méltánytalan döntés lenne a részükről. 
Hamarosan kiderült , hogy mindezek az aggályok, akárcsak a tervezett ellenakció, ha nem is teljesen alapta-

lanok, de azért erősen eltúlzottak voltak. N e m érdekelt senkit a jegy, a sofőrt és az utasokat sem, a kálvinista 
tisztesség mindenüt t érezhető szellemisége pedig mintha magát az ellenőr létezését is eleve kizárta volna. 

A 
JL JLmi viszont a portya célját, azaz a felderítést illeti, az már messze nem volt ilyen si-

keres. Igaz, a táj nyugodt volt és kihalt, mint az előző napon, de azért mégsem elég kihalt, nem elég nyugodt. 
Gustawnak a legteljesebb magányra volt szüksége a vágyott elmélyültséghez, a tervezett misztériumhoz; zéró 
szintre kellett redukálni a népsűrűséget; az lett volna az igazi, ha biztos lehet abban, hogy ez az állapot leg-
alább fél óráig változatlan marad, mert a biztonságérzet fölszabadítaná a súlyos kényszer alól, nem kellene ál-
landóan éberen őrködnie, a teljes koncentráció pedig sokat javítana a hatékonyságon. 

Ugyanakkor mindig megzavarta valami ezt a paradicsomi, már nem is e világi nyugalmat. Hol egy turista bá-
multa tolakodóan a tó víztükrét, hol egy szerelmespár andalgott a parti fasorban, hol egy csapat gyerek - ez 
volt a legfájóbb - gázolt a sekély vízbe, szégyentelen vidámsággal hajlongva. Igaz, rögtön vissza is dobálták a 
leleteket, amikor figyelmeztették őket a szülők vagy a nevelők, de ezt meg egyszerűen botrányosan vagy leg-
alábbis a hely komolyságához méltatlanul tették: marokszám dobálták a vízbe, lehetőleg minél beljebb, mint-
ha versenyeznének, kié megy messzebbre, kié megy örökre veszendőbe. 

Szemét kölkök! Erre tanítják őket a vasárnapi iskolában? Ez az a híres takarékosság, haszonelvűség, sőt szá-
mítás? így kerülik a pazarlást? Szép dolog, mondhatom! Micsoda tékozlás! 

Most már minden világos volt. A nappal nem jöhet számításba. Maradt az este, jobban mondva a késő este, 
sőt talán egyenesen az éjszaka. 

Gustaw kissé letörten, de azért nem depressziósán araszolgatott a buszmegálló felé, aztán megpillantotta a 
táblát, és gondosan áttanulmányozta a menetrendet. 22.00-kor indult innen az utolsó busz. 

Tehá t ilyen választási lehetőségei voltak: vagy korábban, nyolc óra körül jön ide, és két órával később -
ennyi idő csak elég lesz — visszamegy az utolsó busszal; vagy később jön, mondjuk tíz körül, és majd valamikor 
hazamegy - gyalogszerrel. 

Némi fejtörés u tán arra a következtetésre jutott, hogy a második változat, bár sokkal fáradságosabb, na-
gyobb sikerrel kecsegtet. 

— Ilyenkor még itt kóvályoghat egy-két ábrándozó - beszélt magában fojtott hangon - , de, az Isten szerelmé-
re, csak nem időznek itt éjfélig. Nekem meg nem sürgős. Hisz engem.. . nem szólít senki. 

És hogy lemérje, mennyi idő alatt ér haza gyalog, lassú léptekkel elindult a 72-es busz útvonalán. 
Kellemes gondolatokkal enyhítette az erőltetett menet fáradalmait: lehet, hogy már holnap éjszaka könnyű 

szívvel jön hazafelé ugyanezen az úton, szinte szárnyakat kap, még a nehéz táska és a tömöt t zsebek sem húzzák 
le. Elképzelte, milyen kellemes meglepetések érhetik. Lesz mitől ámuldozni, nem akármilyen felfedézések vár-
nak rá. 

De az idő múltával egyre fáradtabb lett, és az élet prózája gomolygó esőfelhőkkel takarta el a boldog fantázia 
kék egét. Mivel magyarázza Franknak a késői hazatérést? Jobban mondva hogy jelenti be - ha egyáltalán ott-
h o n akar éjszakázni, n e m pedig egy padon? Mit mond, miért kell neki kulcs? Aztán meg hova rejti a kincset? 
És legfőképpen... legfőképpen, mivel fogja eloszlatni a sötétséget? Szóval hol szerzi be a vállalkozáshoz föltét-
len szükséges lámpát? 

Bár rettenetesen kimerült volt, amikor háromórás erőltetett menet után megérkezett a városközpontba, el-
indult, hogy keressen egy mozit, ahol éjszakai előadásokat is tartanak. Újabb egy óra vándorlás után talált is, 
de o t t sajnos csak pornófilmek mentek. Azért „sajnos", mert mindennek ellenére nem vitte rá a lélek, hogy e 
műfaj kedvelőjének állítsa be magát Frank előtt. 

S amikor már azt h i t te , rögtön összeesik, végre rámosolygott a szerencse. Az egyik kis mellékutcában talált 
egy szerény stúdiómozit, ahol késő este régi klasszikusokat játszottak, most éppen - Bergman filmjeit. Ponto-
san ez volt az, amit keresett. Másnap este tízkor lesz A hetedik pecsét. Miután meggyőződött arról, hogy nem 
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lesz műsorváltozás, fölírta a mozi nevét és pontos címét, aztán, hullafáradtan, leült a legközelebbi padra és rög-
tön el is aludt, mély álomba merült, mint egy clochard. 

Csak estefelé tért haza, testben és lélekben kissé megerősödve. 
- Where have you been so long? - üdvözölte vidáman Frank. 
- Oh, it is very long storyi - motyogta Gustaw. - Bejártam az egész várost and I am most impressed but also very 

tired. Szóval hagyjál békén, nagyon szépen kérlek - tette hozzá ezt már lengyelül. 
- Oh, I can imagine, I can imagine - bólogatott Frank megértően. - Go to bed and relax. 
Gustaw a szobájába ment , lefeküdt, de zúgott a feje, nem tudott szabadulni a gondolataitól. Most épp a lám-

paügy került előtérbe. H o n n a n akasszon le egy lámpát? Csak nem fog venni? Frankot meg nem kérdezheti -
mégis mit mond, mire kell neki?.. . 

Aztán egyszer csak az az ötlete támadt, hogy másnap reggel, amikor Frank elmegy bevásárolni, gyorsan kör-
beszaglászik a lakásban, majd csak megtalálja valahol a vágyott műszert. - Na jó - szólalt meg benne rögtön 
egy szkeptikus hang - , de ha nem találok? Akkor mi lesz? 

És pontosan ebben a pil lanatban érte a megvilágosodás. 
Fölpattant, de úrrá lett az izgalmán, és már nyugalmi állapotban nyitotta ki az ajtót, lépett a szalonba, ahol 

Frank egy fotelban terpeszkedett, olvasásba merülve. 
- Sorry, but do you have a candle by any chance? - kérdezte halkan. 
- A candle?! - csodálkozott Frank. 
- Yes, candle... - bizonygatta Gustaw. - Lehet, hogy kissé gyerekesnek vagy fellengzősnek tartasz, de ilyen 

élmények után szeretnék egy kicsit elüldögélni gyertyafényben. Érzem, hogy jót tenne nekem. Lengyelország-
ban is nagyon gyakran teszek ilyet, hát még itt. 

- Sure. No problem - nevetet t tele pofával Frank, aztán kiment a konyhába, és hozott egy egész csomag pi-
ros díszgyertyát, levette a polcról a pompázatos gyertyatartót, és mindezt átnyújtot ta a vendégnek. 

- Man} thanks - mondta Gustaw némi lírai komolysággal a hangjában. - 1 am really obliged - te t te hozzá, 
majd visszament a szobába, félig nyitva hagyva az ajtót. 

Két gyertyát helyezett a tartóba, meggyújtotta, lekapcsolta a villanyt, és leült az íróasztalhoz. A következő 
pillanatban fojtott hangon, de azért pont olyan érthetően, hogy Frank fülébe jusson, szavalni kezdett, szépen 
visszaadva a ritmust: 

Míg én itt, hulla, közétek telepszem, 
Csacsorászok és szemetekbe nézek -
Már messze jár, jaj messze száll a lelkem, 
Bolyong, s gyöttrik, jaj, gyötrik szenvedések. 

(Fordította Báthori Csaba) 

És addig ismételgette a vers szavait, míg meg nem hallotta, hogy Frank kisurran a szalonból, és feszült póz-
ban mozdulatlanná dermed az előszobában. 

M ásnap délben ébredt. Frank már rég talpon volt. 
- Hallottam, hogy tegnap olyan furcsán beszéltél magadban.. . - fordult Gustawhoz jóindulatú érdeklődés-

sel. — What was it? 
- Eh, nothing important - felelte Gustaw egy gyenge idegzetű lény hangján. - Nothing important. Verset köl-

töttem. Mégiscsak elképesztő hely ez a Lausanne. Egynapos itt-tartózkodás után már elfogja az embert az ihlet. 
Még egyszer köszönöm a gyertyát. 

- Doesn't matter, doesn't matter - bagatellizálta a segítségét Frank, lesütötte a szemét, és széttárta a karját. -
It's my pleasure. Sőt, mondhatnám, honour. Egy lengyel költő az én házamban írja új versét! És milyen terveid 
vannak mára - változtatott témát hirtelen. 

- Tudod - élénkült föl Gustaw - , tegnap, amikor a városban mászkáltam, találtam egy mozit, ahol régi 
Bergman-filmeket játszanak. Ma lesz A hetedik pecsét. Már láttam, de még egyszer meg kell néznem. 

- A hetedik pecsét?! - kiáltott föl hitetlenkedve Frank. - „Seventh seal"? 
- Yes, „Seventh seal", mi olyan furcsa ebben? 
- Évek óta hajtok erre a filmre. Hol játsszák? 
Gustawnak görcsös fájdalom szorította össze a szívét. 
- De ez éjszakai előadás! - próbálta kétségbeesetten lebeszélni Frankot, de sajnos átgondolatlan érvvel állt 

elő. 
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— So what? - von t vállat Frank. - So much the better! Együtt megyünk, my friend. 
Gustaw érezte, hogy kiszáll belőle az erő. 
— Excuse me - m o n d t a föltápászkodva, és mint az elítélt, vánszorgott ki a fürdőszobába. 
Helyet foglalt az ülőkén, mint a veszett patkányok a ketrecben, úgy kergetőztek a gondolatok a fejében. 
Váratlanul érte, hogy Frank meg akarja nézni a Bergman-filmet, romokban hevert az éjszakai kiruccanás 

mesterien fölépített terve. Ráadásul egyszerre rengeteg gond szakadt a nyakába: hogy vehetne jegyet, ha nincs 
helyi valutája? Persze ilyen helyzetben Frank nyilván befizeti a moziba, de mi van, ha nem? És mindenekelőtt , 
hogyan tovább, hogyan tovább? Végül is maga a késés még nem olyan drámai. De megint kell valami ürügy a 
késői távozáshoz, csak így teljesítheti a küldetését, akár már holnap. 

Alapos mosakodás és inkább korai ebédnek, mint reggelinek tekinthető étkezés után a következő kérdést 
intézte Frankhoz egy tapasztalt világjáró fesztelen hangján: 

— Tegnap elköltöt tem az összes f rankomat , át kell vál tanom a dolláromat, hol a legközelebbi bank? 
— How much do you need? - kérdezett vissza Frank a zsebébe nyúlva. 
Gustawnak komoly dilemmával kellett szembenéznie. Mert egyrészt ennél jobb helyzetről nem is álmodha-

tot t , most végre fölvehet i az első nem hivatalos költőpénzét. Másrészt viszont az is kiderülhet, hogy csak köl-
csön kapta a kiutalt összeget. És végül, ha most elfogadná a pénzt, akkor már al ighanem el kellene mennie mo-
ziba Frankkal, pedig p o n t ezt akarta elkerülni mindenáron. 

— Just for bus - felelte pillanatnyi habozás után Gustaw, majd miután rádöbbent, hogy ez a válasz valame-
lyest félreérthető, h u n c u t mosollyal hozzáfűzte: - for the moment, of course, for the moment. 

Frank előkapott a zsebéből egy mesés színekben pompázó bankjegyet, és Gustawnak adta, aki a túláradó ér-
zelmektől megborzongva leste ki rajta a húszas számot. 

— Buy a season-ticket — mondta Frank —, it's much cheeper. 
-So I am going to do - felelte egy világcsavargó hangján. - Thanks! And see you! - mondta, és már rohant is 

le a lépcsőn. 
Gustaw lelkébe visszatért a jó hangulat, ami még akkor szállt el, amikor a szeszélyes Frank váratlanul kinyil-

vánította, hogy rajong a moziért. A vadonatúj , ropogós húszas bankó eloszlatta aggályait, sőt mintha biztató-
an zizegné: „ne gyötörd magad, minden rendben lesz". 

Gustaw először, deklarált céljához híven, tényleg a bankba ment - de csak azért, hogy ellenőrizze a valutaár-
folyamokat. Elégedetten állapította meg, hogy ez a húsz svájci frank, ami oly váratlanul hullott az ölébe, közel 
tizenkét dollárt ér, t ehá t a vagyona több min t egyharmadával gyarapodott. 

A 
JL JLztán benézett egy tabacba, hogy tájékozódjék a buszjegyek áráról, különös tekin-

tet tel a Frank által a jánlgatot t season-ticketre. Ezúttal csalódnia kellett. Tizennyolc frankba került a season-
ticket. Tehát ha megveszi, rögtön elvész ma jdnem az egész összeg, és vele együtt nyilván a jó közérzet is, mert a 
season-ticketnek minimális esélye sem lenne arra, hogy feldobja. Ugyanakkor egy buszjegy csak két frankba ke-
rült. De még azt se vet t , nem látta kellőképpen indokoltnak, hogy máris, ebben a pillanatban megváljék a 
bankjegytől, ami olyan jótékony hatással volt rá, és érje be az apróval, a jelentékeny súlyú, de teljesen komoly-
talan pénzérmével. 

Most már tudta végre, amit tudni akart, és lélekben fölfrissülve, lassú léptekkel elindult, de előbb még rá-
gyújtott egy méregerős hazaira, amit az igencsak megviselt papírdobozból halászott elő. 

Kellemes, meleg szeptemberi idő. Felhőtlen kék égbolt. N e m perzselnek az aranyló napsugarak. El lehet 
képzelni ennél kellemesebb állapotot? Kell még valami más is a boldogsághoz? Kell bizony. Méghozzá több 
minden. Először is — sör. Korsóban vagy vékony, harmatos üvegpohárban habzó jéghideg sör. 

Rendelt is Gustaw egy korsóval az aranyló nedűből a romantikus nevű „Sous les chenes" étterem árnyas 
kerthelyiségében. S amikor hamarosan fölszolgálták, és lenyelte az első kortyot, melynek fenséges, kesernyés 
íze szájpadlását és torkát bizsergette, átadta magát a legkülönbözőbb gondolatoknak. 

Emilkával kezdte, azon elmélkedett, v a j o n mitxs inál a szakmai továbbképzésen, különösen esténként és 
éjszaka, de rögtön el is e j t e t t e a maró gúnytól szétfoszlott fonala t . Aztán át tér t a tervezett kiruccanásra, 
képzeletben újból át ismétel te , milyen feladatok várnak rá, milyen nehézségekkel és veszélyekkel kell szem-
benéznie. Végül a legégetőbb problémára, nevezetesen arra összpontosította a figyelmét, hogyan úszhatná 
meg az esti mozit. 

N é h á n y óra múlva végre támadt egy ö t l e t e . Igaz, öt sörébe került , de emia t t aztán n e m emésztet te 
magá t . 
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- Mekkora sztori! - kiáltott már a küszöbről Franknak. - Képzeld, találkoztam egy barátommal, még együtt 
jártunk egyetemre, aztán emigrált Lengyelországból, és most itt lakik. Micsoda véletlen! Úgy meghatódott ez 
a derék ember, hogy nem is akart elengedni, amíg meg nem ígértem neki, hogy nála vacsorázom. Szóval ne ha-
ragudj, de ma este nem mehetek veled moziba. Gondolom, megértesz... Bergman ráér. 

- Ma/s oui, mais oui - mosolygott megértően Frank, váratlanul franciára váltva. - De hol lakik? Odavihetlek? 
- Mais non, ce n'est pas nécessaire - felelte Gustaw, könnyedén alkalmazkodva az új nyelvi követelmények-

hez, és magabiztosan vette az újabb akadályt, ami mintha az égből pottyant volna elé - , találkozót beszéltük 
meg az egyik é t teremben. . . hogy is hívják - mondta, mintha nem jutna eszébe a neve - , megvan, „Sous les 
chenes". 

- Ah, oui „Sous les chines" - mondta Frank bennfentes ínyencként. - C'est trés, trés bon pour manger. 
- Ja, és még valami. . . - Gustaw megállt a szobája ajtajában, mesterien eljátszotta, hogy ebben a pillanatban 

eszébe jutott egy fontos dolog, amiről szórakozottságában megfeledkezett - kaphatnék kulcsot? Lehet, hogy 
nem leszel i t thon, amikor hazajövök, vagy... - fejezte be huncut mosollyal - már alszol. 

- Mais bien sűr. Tiens - mondta Frank, majd elegáns kulcstartót nyúj tot t át neki, és ellátta a megfelelő inst-
rukciókkal. 

Tehát megvolt minden, ami csak kellett. Kimenő. Eszményi alibi a késői hazatérésre. Kulcsok. Gyertyák. És 
még. . . maradt két frank a „Sous les chenes" kerthelyiségében rendezett sörorgia után. Ünnepélyesen megfo-
gadta, hogy ezt buszjegyre költi. 

Behunyt szemmel feküdt a heverőn, megpróbált úrrá lenni fölfokozott izgalmi állapotán. „Ki kell p ihennem 
magam, erőt kell gyűjtenem", mondogatta magában. „Nehéz lesz végigcsinálni ezt az estét, még az is lehet, 
hogy az egész éjszaka rámegy. Jobb lesz, ha rápihensz, Gustaw." És lazításképpen, forró fejét lehűtendő fojtot t 
hangon ismételgette a nagy költő imádott kétsorosát: 

Gdybys szedi nocq ciemn^ i oczy zamruzyl, 
Znajdziesz skarb, którys rano czuwaj^c wysluzyl.3 

Végre ütött az óra. 
Pontban nyolckor, széles szárú, bő gatyában, öt gyertyával és egy kis törölközővel a táskájában, a kulcscsomó-
val és a buszjegyre tartogatott két frankkal a zsebében Gustaw távozott Frank lakásából, és egy kelet-európai 
trapper lépteivel elindult a buszmegálló felé. 

Nem kellett sokat várnia a buszra, háromnegyed kilenckor már a helyszínen volt. 
Sötét van, néma csend, sehol egy lélek. Végre. „Csillagok fölötted és csillagok alattad", és két holdat látok. 

Igen, igen, akárcsak o t t . . . a nowogródeki tájakon. 
Gustaw elindult a tópart felé. De nem nézett le, a lába alá, még csak nem is ellenőrizte, látszik-e valami 

vagy nem. Különös állapotba került, hirtelen nyugtalanság fogta el, ez egész más volt, mint amit egy perccel 
ezelőtt érzett, amikor még nagy izgalomban ült a buszon. Egyébként ez talán nem is annyira nyugtalanság, 
mint inkább egyfajta sajátos bénultság volt. Csak állt, bámult maga elé, és nem tudta, hogyan tovább. Lekap-
ni a cipőt, lehúzni a zoknit és fölhaj tani a nadrágszárat? Meggyújtani egy gyertyát és belegázolni a nyilván jég-
hideg vízbe? Nem, ez teljesen elképzelhetetlen volt. N e m mintha félt volna valamitől - mondjuk attól, hogy 
egy rossz lépés, és elmerül a sötét mélységek örvényében, vagy mégiscsak van itt valaki a közelben, és meglátja 
a holdfényben - nem, nem ilyesmitől tartott. Egyszerűen nem tudta rászánni magát arra, hogy energikusan 
munkához lásson. 

- Ember tényleg nincs a közelben - gondolta kissé álmatagon, vagy inkább flegmatikusán - , efelől aligha le-
hetnek kétségeim. De ha a Legnagyobbak közül oly sokat babonázott meg és vonzott ide ez a hely, és majd' 
minden esetben ki is derült, hogy volt is ebben valami, mert más emberként, a tudás birtokában, nemegyszer 
egyenesen a megvilágosodás vakító fényétől porba sújtva távoztak innen, akkor talán tényleg működik itt va-
lami Tisztátalan vagy Természetfölötti erő, letekint ide, nem tudni, honnan , a Gondviselés Szeme?... a Törté-
nelem Szelleme?... a Föld Géniusza? És ha már letekint, akkor meg is nézi, mit művel a Sors Kiválasztottja 
vagy a Ret tenthete t len Vitéz, aki idelátogatott. De még ha csak nézne! Átfúrja a koponyáját és beles a lélek 
legmélyébe! És olvas a gondolatokban. És mérlegre tesz mindent. És elgondolkodik: „Kiérdemelte a delikvens 
a megvilágosodást vagy nem? Bepillanthat a dolgok lényegébe vagy inkább vakítsam meg a vakmerőt? Ihles-
sem meg vagy ne? Megajándékozzam vagy juttassam koldusbotra?" 

És a Zarándok, a Kiválasztott, a Vitéz ilyenkor, amennyire csak tudja, megfeszíti minden lelki erejét és ki-
hozza magából a maximumot. Megmutat ja a lehetőségek, a legkimagaslóbb eredmények teljes repertoárját. 
„Geometrikus latinsággal" beszél, improvizál, idézi a legtökéletesebb strófákat, amiket mind ez idáig sikerült 
összehoznia. Misztikus állapotba trenírozza magát, és megnyílik, készen áll arra, hogy befogadja az istenség fé-
nyét. 
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És ha kiderül, hogy a föltárult lélekben valami tisztátalan lakozik, hamisság, közönséges hazugság, szemfény-
vesztés rejlik, nem pedig igazi géniusz vagy legalábbis nagy művészet, akkor a Vizsgáztató Szem haragos lesz, 
villámokat szór, és eltaszítja a csalót, só't még az is előfordulhat, ha rettenetesen bedühödik, hogy fájó csapást 
mér rá - elméje életfogytiglan elborult marad. 

De hát mit akarok én? - töprengett Gustaw. - Tán azért jöttem ide, hogy megvívjak valakivel, kihívjam 
magam ellen a Sorsot? A gőg vitt rá erre? Az, hogy nagy büszkeségemben rendkívül értékesnek tartom ma-
gam? Megvilágosodásra, természetfölötti tudásra, beavatásra vágyom, hogy föltáruljon előttem a Lét titka? 
Még viccnek is rossz. Én nem azért jö t tem. . . csak kenyérért, pár hitvány garasért, amit e világ hatalmasai 
könnyű szívvel a vízbe vetettek. A takarékosság patyolattiszta szelleme vezérelt ide, hogy ne apasszam a ven-
dégszerető Frank erszényét, és megkíméljem a további kiadásoktól. 

Uram! Szent színed előtt én ugyan mi vagyok? 
Por és hamu vagyok. 

Igen, féreg vagyok, pondró, hitvány kenyérpusztító! Az alázat porában fetrengek. Hogy merészelnék én a lélek 
sasszárnyán fölszárnyalni?! Bukott ember vagyok, a dialektikus materializmus förtelmes mocsarába taszított az 
istentelen, csalárd kommunista rezsim. Bűnös vagyok, aljanép, homo sovieticus, hi tvány féreg. 

Tán nem azt mondja az írás: „Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet"? 
És nem azt mondja: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa"? 
És nem azt mondja: „Boldogok, akiknek a szívok tiszta, mert ők az Istent meglátják"? 
Ha tehát vagy és látsz engem - Gustaw ekkor hirtelen lendületbe jött , és kezdte levetni a cipőjét, zokniját - , 

tekints nyomorúságomra és gyalázatomra. Nézd, milyen mélyre süllyedtem, hová alacsonyodtam és - már a 
nadrágszárát ha j to t ta föl - „ha szeretéd, világod, szülötted", állíts meg, tarts vissza, ne hagyd, hogy elérjem a 
mélységek legalját! Küldd el Angyalodat, állítson meg, mint Ábrahámot . . . ! 

/ 

F 
JL- /S elővett a táskájából két piros gyertyát, és meggyújtotta egyiket a másik után, és las-

san emelte föl (nehogy elaludjanak), és a gyertyák után arcát is égnek emelte. 
Hosszúnak tűnt a pillanat - mozdulatlanul és némán állt ebben a drámai pózban. 
- Hah, hallgatsz! - szólalt meg végre keserűen, és lehajtotta a fejét. - Akkor hát meg kell történnie! És be-

lépett mezítláb a Genfi- tó sötét vizébe, és szaporán hajlongott, mintha borostyánt keresne. 
És nem volt Erős Kéz, ami visszatartotta volna, nem szállt alá az Úr Angyala, és nem fúj ta el a gyertyát, 

nem egyenesítette ki Gustaw derekát a Seregek Ura. 
És dolgozott a hidegben, arca verítékével, amíg be nem gyűjtött mindent , amit csak láthatott. 
Görcsbe rándult a vádlija a hideg vízben, hasogató fájdalommal a lábában ment ki a partra. De boldog volt. 

Sikerrel járt a küldetés. Elővette a táskájából a törölközőt, megtörölte a lábát, és az órájára pillantott. Még 
csak tíz óra lesz. Szóval, ha siet, még eléri az utolsó buszt. 

így is történt. Az Úr megjutalmazta fáradozását, lemondását és állhatatosságát. Busszal ment haza. 
Frank nem volt o t thon . Biztos abban a kis stúdiómoziban nézte A hetedik pecsétet. T e h á t Gustaw rögtön 

megvalósíthatta álmát: szortírozhatta a zsákmányt. Így is tett. Erőt merített egy pohárka brandyből - a konyhá-
ban találta - , forró teát készített, angyali nyugalommal és végre kellemes izgalommal kezdett neki a rendszere-
zésnek és a számvetésnek. 

A pénzhalászat eredménye legszebb álmait is felülmúlta. Az alábbi számokba foglalta a végeredményt: 

27,40 svájci f rank 
13,70 francia frank 
21,15 nyugatnémet márka 
3 és fél angol font 
15,60 amerikai dollár. 

Ezenkívül volt még egy marék líra, schilling és holland gulden meg egy rakás alig ismert vagy sose látott garas. 
Egy-egy távol- és közel-keleti példány. Közép- és dél-amerikai szériák. Sőt a Fekete Földrészt, Elefántcsontpar-
tot és Kenyát is képviselte néhány tétel. 

Igen, ez egyszerűen elképesztő volt. Nem számított ilyen bőséges költőpénzre. 
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A származásuk szerint csoportosított érméket külön-külön műanyag zacskókba csúsztatta, aztán mindezt a 
bőröndjébe, a ruhák közé rejtette. Csak a svájci frankkal tett kivételt — azt a nadrágzsebébe süllyesztette. 

És nem sokkal éjfél után, mielőtt még Frank hazaért volna a moziból, visszavonult a szobájába. Kezdődhe-
tett a megérdemelt pihenés. 

l nem aludt nyugodtan. A fizikai és idegi kimerültség rémálom képében kínozta. 
Először azt álmodta, hogy átkutatják a holmiját a határon, és minden zacskót megtalálnak. Természetesen 

az utolsó garasig elkobozzák, de a vámosok, mintha ez még nem lenne elég, komor képű zsarukat hívnak segít-
ségül, akik rögtön kezelésbe is veszik a lebukottat. 

- Ez meg honnan van? - kérdezik villámló tekintettel. - Kitől kaptad? Mivel kerestél ennyit a „Szabad Eu-
rópánál" és az ellenséges titkosszolgálatoknál? Mióta dolgozol a CIA-nek? Beszélj, úgyis tudunk mindent! El-
árultad a hazádat, te Júdás! Ezt még megemlegeted! 

- Esküszöm, nem vagyok áruló! - bizonygatja Gustaw. - Költő vagyok. Alkotói ösztöndíjjal voltam külföld-
ön. Ez a költőpénzemből maradt. 

- A költőpénzéből maradt! - gúnyolják a zsaruk. - Egy vagyon! Ennyiféle valutában!. . . Alkotói ösztöndíj! 
Költő!. . . Akkor elárulnád, madárkám, milyen versben daloltad el az államtitkokat? Alkaioszi vagy szapphói 
strófában? Vagy talán hexameterben?. . . Mióta titulálnak költőnek egy közönséges ügynököt?... Meséld el, de 
rögtön, hogyan adtad el Lengyelországot! Valld be, hogy összeesküdtél Kuklinskival!4 Milyen Kuklinskival? 
De uraim! Miket beszélnek? - védekezett kétségbeesetten Gustaw. 

- Ez nem tud semmit! - gúnyolódtak tovább a pribékek, akik észrevétlenül lecserélték mai civil ruhájukat a 
harmincas évek viseletére, az NKVD-tisztek hosszú bőrkabátjára. - Pont ő ne tudná, miről beszélünk! Tak 
nado jemu napomnyity. Nu, rebjata, davajtye! 

És a magas szárú bőrcsizmák alá lökik. 
Alighogy véget ért ez a rémséges jelenet, máris szállította a következő, hasonlóan ijesztő szcénát az álmodó 

képzelet. 
Gustaw ezúttal o t thon van. Krakkóban, a lakásában. Kora reggel. Hirtelen megszólal a csengő. Aj tó t nyit. 

Ö ten állnak kinn. Kártyával igazolják magukat. 
- A spekulációvonaltól vagyunk - mondja a parancsnok. - Jelentették, hogy nagybani illegális valutaüzér-

kedést folytat. Itt a házkutatási parancs. 
- Uraim - védekezik megint Gustaw - itt valami félreértés... tévedés tör tént . . . nem folytatok semmiféle 

valutaüzérkedést... egyetemi oktató vagyok... 
- Az mindjárt kiderül - mondja, miközben benyomul az egész különítmény, és hibátlan szimattal az ágy 

alatt fekvő bőrönd felé indul. Kinyitják, és egymás után kapják elő a zacskókat, mindegyiket jelentőségtelje-
sen bemutatva Gustawnak. 

- Hát ilyet még nem láttam! - mondja a csoport parancsnoka - , pedig, Isten a tanúm, nem tegnap óta va-
gyok a cégnél. Jaj, ülsz te még, öcsém, ülsz eleget! Én már sajnállak is téged, te szerencsétlen! 

Se nyomozás, se bíróság - a következő pillanatban már viszi is a kibitka, a négy fekete ló Gustawot Szibéria 
hólepte sztyeppéin. 

De az álom harmadik része volt a legrosszabb. A legelképesztőbb és a legborzalmasabb. 
Gustaw egyszer csak színész lesz. Főszerepet játszik a krakkói Stary Teatrban, ő Konrád az Ősök Swinarski 

rendezte nevezetes előadásán. Megy a darab. Elhangzott már a hatalmas tapssal jutalmazott Nagy Improvizá-
ció, Gustaw az öltözőjében ül, és a fináléra készülődik. Odahallatszik a színpadról „A Szenátor álmát" mondó 
Wiktor Sadecki hangja. 

Ekkor izgatottan belép az öltözőbe Konrád Swinarski. 
- Gustaw úr, Gustaw úr! - suttogja idegesen már a küszöbön. - Zseniális ötletem támadt! Most jutott 

eszembe, amikor az Improvizációt mondta. Meglátja, mindenki el lesz ájulva tőlünk. 
- De mitől, Konrád úr? Mondja már. 
- Gustaw úr — feleli erre Swinarski —, ez a Konrád szemét ember, szemét gazember, közönséges csaló. És 

pont ezt kell bemutatnunk! Ért engem? Meg kell mutatnunk, micsoda hitványságot rejt a lelke. Ne féljünk, 
Gustaw úr, az ilyen messzire menő iróniától. Ez alkotó jellegű képrombolás lesz! Ahogy lejárattam annak ide-
jén azt a bohócot a Felszabadulásban, úgy járatom le most ezt a ripacsot! 

- De Konrád úr . . . - felelte erre Gustaw egy összeesküvő fojtott hangján - mit kell csinálnom? Mi a javasla-
ta? Hisz már nincs sok hátra a szerepemből... 
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- Hát ez az! - válaszolja a hírneves rendező. - Vegye föl rögtön a Doktor jelmezét. Rögtön föl kell lépnie a 
„Szalonban". 

- Én, Gustaw. . . akarom mondani Konrád.. . én játsszam a Doktort? 
- Igen, igen, pontosan! A Doktor az ön . . . akarom mondani Konrád második énje. Gondol jon csak bele, 

milyen hatást kelt: a Konrádot játszó színész egyszer csak megjelenik a Doktor szerepében. Sejti már, milyen 
elképesztő következményekkel járhat ez a merész lépés? Egész Lengyelországot megrázza! - És ekkor hirtelen 
kezdi előkapkodni a kellékkosárból a fémpénzzel teli zacskókat. És azt mondja, amikor Gustaw pelerinje zsebé-
be teszi: - Ezeket feltétlen használja! Játssza, ahogy tudja! Csak aztán csörögjön, és hadd lássák, hogy ez nem 
rubel, hanem dollár, márka és frank! Mert korunkban ez a júdáspénz szimbóluma. 

És ezt már n e m bírja Gustaw. Min t egy rémfilmben, kidülled a szeme, tágra nyit ja a száját, és hosszan elnyúj-
tott „Á-á-á!" tör föl a torkából. Aztán lassan, rémülten hátrál néhány lépést, hir telen megfordul, és hatalmas 
kiáltással, pánikszerűen rohan ki a művészbejárón a színházból. 

Kinn az utcán esik az eső. Mennydörgés, vihar. És Gustaw rohan vaktában, a zsebébe nyúl, hogy megszaba-
duljon az áruló garasoktól, minél előbb kidobhassa valahol azt a rohadék zacskót, és akkor csap belé a villám. 

És valahol a járdán fekszik, rémülten nézi jobb keze csonkját. A csonk végénél kis tócsává folyt a megol-
vadt ezüst, a színpadról pedig - valami csoda folytán, ahogy az csak az álomban lehetséges - meghallja a Szená-
tor kiáltását: 

Meghalt hát a Doktor, ó, ó! C'est inconcevable! 

A következő pil lanatban Konrád Swinarski arca hajol fölé, figyelmesen néz rá (mint egy orvos), és titokzato-
san mosolyog. 

erítékben úszva ébredt föl, ráadásul gyötörte a bizonytalanság, nem tudta, hogy 
csak az álomban kiáltott vagy álmában is, és nem hallotta-e Frank. Legutóbbi élményei egyszerre teljesen hi-
hetetlennek tűntek, de annyira, hogy kezdte kétségbe vonni a realitásukat. És hogy végleg eloszlassa a ho-
mályt, fölkapcsolta a villanyt, kinyitotta a bőröndjét és benézett a ruhái közé. 

Békésen hevertek a különböző alakú pénzekkel telerakott zacskók, ugyanúgy, ahogy betette őket. 
- A francba! - suttogta, csodálkozva reakcióján, hisz inkább örömmel, mint aggodalommal kellett volna fo-

gadnia azt a tényt, hogy megpillantotta a megfelelő helyen gyűjtőmunkája gyümölcsét. - Reggel rögtön el kell 
mennem a bankba, és át kell váltanom az egészet frankra - tette hozzá gondolatban tárgyilagosan, mintha ön-
maga előtt akarná leplezni a tüneteket, titkolni akarná, hogy nyilvánvalóan pillanatnyi elmezavar lett úrrá raj-
ta, és lehiggadva búj t vissza az ágyába. 

Most már nyugodtan aludt, reggel derűsen és frissen ébredt. 
Reggelinél fesztelenül csevegett Frankkal, menet közben kitalált történeteket mesélt neki az egyetemről is-

mert régi barátjáról, akivel, úgymond, találkozott tegnap, és megértően hallgatta a házigazda mély értelmű 
megjegyzéseit Bergman most látott filmjéről, A hetedik pecsétről. 

A bank előtt kétségei támadtak, átváltsa-e rögtön az egészet. Nem mintha sajnálta volna ezt vagy azt az ér-
mét, kizárólag az aggasztotta, nem kelt-e gyanút ennyiféle valuta ilyen mennyiségben. Elhatározta hát, hogy -
mintegy próbaképpen - csak a dollárt váltja át, és, hogy nagyobb komolyságot adjon a tranzakciónak, mellé-
kelte az ötszázhatvan cent apróhoz a saját tízesét, az otthonról hozott „zöldhasúját". 

Kezében az előkészített pénzzel lépett a megfelelő ablakhoz, a márványlapra helyezte a bankjegyet, aztán 
óvatosan, hogy ne csapjon zajt, és egyetlen pénzérme se guruljon el (ez idegesítő zűrzavart keltene és bajt hoz-
hatna rá), kiengedte a markából a pénzhalmot. 

A pénztárosnő nem is nézett Gustawra, ez feltétlen pozitívum volt, mert azt jelentette, hogy hétköznapi 
ügyfélnek tekinti. Gondosan félretolta a fémpénzt, átvette a bankjegyet, és beütött valamit az elektronikus gé-
pezetbe. „Világos" gondolta Gustaw nem minden rosszmájúság nélkül, „előbb a tiszta munka, a fáradságos szá-
molgatás maradhat a végére". De ez a diagnózis alapjaiban volt téves. A pénztárosnő a következő pillanatban 
kiadta neki svájci frankban a tíz dollár ellenértékét a megfelelő bizonylattal együtt, aztán eltolta magától a 
pénzhalmot (Gustawnak az a benyomása támadt, hogy undorral teszi), és azt mondta: 

- Sorry, but we don't accept coins. 
Gustaw zavarba jött . De rögtön visszanyerte elvesztett lélekjelenlétét és megkérdezte: 
- So where I can change this? - muta to t t egy fejmozdulattal az előtte heverő fémpénzekre. 
A pénztárosnő tanácstalan képet vágott, és széttárta a karját. 
- Oh I don't know. But I am sure: not in any bank here. Maybe at the main branch in Geneva... 
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- And at the railway station? - kérdezte Gustaw, még nem adta föl. 
- Sorry - mosolyodott el a pénztárosnő aggodalmat színlelve. - I don't know. But try... 
Veszett düh fojtogatta, amikor távozott a bankból. N e m elég, hogy nem intézett el semmit, nem elég, hogy 

még a reményt is elvesztette arra, hogy szerencsésen elintézi az ügyet, még el is vesztegetett tíz dollárt teljesen 
fölöslegesen. Talán nem a legmegfelelőbb szó az „elvesztegetett", hisz végül is megkapta frankban az ellenér-
tékét, de hát köztudott, hogyan bánik az ember a helyi fizetőeszközzel: eltűnik, mint a kámfor; csak az idegen 
valuta tartós. 

Hogy megnyugtassa elnyűtt idegzetét, és hideg fejjel mérlegelhesse az új helyzetet, elindult a „Sous les 
chénes" kerthelyiségébe. Leült az „asztalához", és amikor észrevette, hogy a pincérnő, aki tegnap kiszolgálta, 
láthatóan megismerte, sőt mintha törzsvendégként kezelné, érezte, hogy feltöltődik energiával, méghozzá 
annyira, hogy sör helyett dupla brandyt rendelt. 

A harmadik kör után végre már nem volt úgy kikészülve. Fölengedett végre a szüntelen stressz jege, széle-
sen, akadálytalanul hömpölygött a szabadjára engedett gondolat. 

Hát hol fogadják el a külföldi valutát fémpénzben is? Hol csókolnak kezet a láttán, és nem csak átváltják, 
hanem számos értékes dolgot is adnak érte? Mi sem egyszerűbb ennél! Hát a Pewexben! A dollárboltban! Ot t -
hon, Lengyelországban! Akkor meg mit nyűjem itt az idegeimet, minek tegyem ki magam ilyen megaláztatás-
nak, mit görcsöljek, mint egy koldus vagy tolvaj, amikor odahaza ebből a tőkéből . . . urasan élhetek? Igen, 
igen, kár fárasztanom magam! Jól jön majd ot thon ez a költőpénz. 

És Gustaw átadta magát e gyönyörűséges gondolatoknak, tervezgetett és számolgatott. Milyen valutáért mit 
vesz? Mennyi pénze lesz? Meddig lesz elég? Úgy döntött , hogy a dollárért (a hagyományoknak megfelelően) ki-
zárólag „Tiszta" vodkát vesz. A fonton persze whiskyt. A nyugatnémet márkán - színes vodkát: Soplicát, 
Winiakot , Jarzebiakot, Starowint, Kasztelanskát. És végül a francia frankon - brandyt és konyakot. A számve-
tésből kiderült, hogy a műanyag zacskókban található összegből mintegy tizenkét üveg különféle töményre fut-
ja. Súlyos csalódást okozott az eredmény. Ennyi vesződség, idegbaj - és még egyetlen hónapig sem fedezheti 
belőle a zökkenőmentes ellátást. Pedig minden hazatérő ösztöndíjas legalább fél évig úgy él, mint a király. 
Nem, ez így nem mehet! 

Ezzel a gondolattal a fejében állt föl az asztaltól, miután rendezte a számlát, aztán kisétált a 72-es busz meg-
állójába, és visszament a Genfi-tóhoz. És amikor ott állt a vízparton, kővé dermedt. Szinte teljesen üres volt a 
meder. Tíz-tizenöt, legföljebb húsz érme hevert a tó fenekén, azok is elég jelentéktelennek látszottak. Az is fo-
kozta az üresség érzetét, hogy nagy területen szétszórva hevertek az ezüstös korongok. Szóval a sötétség és jég-
hideg víz ellenére is ilyen hatékony volt! Szóval nem egészen egy óra alatt majdnem mindent begyűjtött! Ö, 
mennyi idő telik el, mire újból megtelik a víz alatti persely? 

Körülnézett. Még valamivel többen is voltak, mint az elmúlt napokban ugyanekkor, de senki sem dobált 
pénzt a tóba, sőt nem is mutattak hajlandóságot rá. Gustaw félrevonult, és leült egy padra. És szomorúan bá-
mult maga elé, a tó fölött a messzeségbe, majd belekezdett kedvenc versébe: 

Ach , juz w rodzicielskim 
Bylem zle dzieci?, 
C h o c nie chcialem naprzykrzac sie nikomu, 
A przecie 
Bylem mi^dzy krewnymi i czeladzi gromadq 
Przeszkod^ i zawad^. 
A choc wszystkich kochalem, ni w dzien, ni w nocy 
Nie bylem nikomu ku pociesze ni ku pomocy -

És mintha ez imádság lett volna, amit végre meghallgatott az Úr, vagy inkább varázsige, amitől rögtön megvál-
tozott a dolgok rendje, mint a kaleidoszkópban. Már érkezett is egy busz, nagy csoport amerikai turista özön-
lött ki belőle. 

Hatalmas ricsajjal közeledtek a tóparthoz, kiabáltak, egymást fényképezték. Gustaw le nem vette a szemét 
róluk. Sajnos valahogy senkinek se jutot t eszébe, hogy a zsebébe vagy a pénztárcájába nyúljon. „Micsoda bun-
kók!", gondolta undorral Gustaw. „Fogalmuk sincs, hogy kell viselkedni! N e m ismerik a szokásokat, a jó mo-
dort, nem tudnak ezek semmit! De hát mi olyan furcsa ebben? Kétszáz év kultúra az nem kétezer, de még csak 
nem is ezer. Segíteni kell nekik. Meg kell nevelni őket." 

És a táskájába nyúlt, elővette a legextrább numizmatikai anyagot tartalmazó zacskót, a világ legkülönbö-
zőbb tájairól származó érdekességeket, amiket nyilvánvalóan még a Pewexben sem fogadnának el, a tartalmát 
a nadrágzsebébe ömlesztette, és elindult lassú léptekkel a partra, az amerikaiak felé. 
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Ot t állt zsebre dugott kézzel, és ábrándosan nézett. Amikor megérezte, hogy észrevették, sőt néhányan kí-
váncsian nézik, dobot t . . . Szép, stilizált gesztussal - mintha magot vetne, min tha nemes eszmét honosítana 
vagy szimbolikusan leróná háláját, amiért álmai valóra váltak - a tó mélyébe küldte Elefántcsontpart arany-
pénzét. 

És a ricsajozó amerikaiak rögtön elindultak e méltóságteljes látvány hatására, és már kezdték is előszedni a 
zsebükből és a pénztárcájukból az aprót, és áhítattal szórták a vízbe, Gustaw nemes gesztusát utánozva. 

És Gustaw feléjük fordult, és elvonult mellettük - jóságos mosollyal, megértően bólogatva. 
Jót cselekedtek, ez dicséretes - mondta a szeme, és már folytak is a könnyei. 

F O R D Í T O T T A P Á L F A L V I L A J O S 

J E G Y Z E T E K 

1. Felesége, Emilka szeretőjéről. 
2. A felesége, Emilka szeretője. 
3. Ha sötét éjjel jársz, és behunyod a szemed, 

Megleled a kincset, mit regei, éberen szolgáltál meg. 
4- A Lengyel Hadsereg volt ezredese, 1981-ben, 

a hadiállapot bevezetése előtt emigrált (a ford.). 

5. Ó, már a szülőhazában rossz 
Gyerek voltam, 
Bár nem akartam terhére lenni senkinek, 
Mégis 
Koloncként lógtam a rokonok és a 
Cselédek nyakán. 
Bár mindenkit szerettem, sem nappal, sem éjjel 
Nem örvendeztettem meg őket és nem segítettem senkinek -
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Emlékek 
MELYEKET D R Á G A ANYÁM J 9 0 0 - B A N JEGYZETT LE GMUNDENBAN 

TOLDALAGI RÓZA 

GYEREKKOR 

Mi marad nekünk, öregeknek, akiknek már nincs erőnk küzdeni, dolgozni, még csak remélni sem? Az emlé-
kek, azok maradnak, azok pedig gyönyörűek, kivált a gyerekkor emlékei. Az én gyerekkorom különösen szép 
volt, szívesen beszélnék róla, de kinek? Kortársaim javarésze halott, vagy tőlem távol él. Az ifjúságot nem ér-
deklik a letűnt idők. Talán a gyerekek, ők milyen gyakran mondják: nagymama, mesélj nekünk a régi időkről. 
De igazán ők sem képesek megérteni, nem képesek belegondolni magukat azokba a távolt, idegen korokba, 
így hát nem marad számomra más, magammal kell társalognom. Talán senkinek nem volt olyan szép gyerek-
kora, mint nekem, mennyeien jó anyám, drága testvéreim, fényes életkörülmények és egy olyan patriarchális 
család, amilyen a mostani időben már nem létezik, nem létezhet. 

Legélénkebben nagyapám, Toldalagi Zsigmond gróf él az emlékezetemben; régi mágnás, amilyenek csak 
1848 előtt éltek; alacsony, sovány férfi, szelíd kék szemekkel, kopasz nagy fején szőke paróka, melyet beszéd 
közben gyakran levett, hogy megtörölje koponyáját. A magyarok öltözékét viselte, fekete „magyarkát", szűk 
nadrágot, magas csizmát, külsejében nem volt semmi rendkívüli, mégis látszott rajta a grandseigneur, aki meg-
szokta, hogy százaknak parancsol. Mi gyerekek nagyon szerettük, de a tisztelet tiltotta, hogy sokat beszéljünk 
vele; a török háborúról, amelyben huszárhadnagyként vett részt, csak akkor mesélt, ha jó kedve volt, és meg-
mutatta görbe ujját, amelyet a háborúban vágtak el. Télen Marosvásárhelyen lakott, nyáron Szentbenedeken. 
Szombatonként á thaj ta t tunk Koronkáról nagyapához, és vasárnap délután tértünk vissza. És milyen volt az az 
utazás, noha csak háromnegyed óráig tartott! Elöl anyám velünk, három lányával zárt hintóban, hat lóval és 
csatlóssal. A második, nyitott hintóban - négyesfogat - apám, bátyám és nevelője. A harmadik kocsiban - ez 
társzekér volt öt igáslóval, kettő hátul, három elöl befogva, a kocsis lóháton - utazott szobalányunk, Druzsi és 
Marie Bourdet, a bonne. A német és francia tanárok otthon maradtak vagy a városba mentek szórakozni. Ezen a 
kocsin volt az ágynemű, ruhák, vasaló, még egy kis fazék is herbateának arra az esetre, ha valaki megfázna; úgy 
fel voltunk málházva, mintha Amerikába készülnénk. 

Szentbenedeken az öregúr népes családjától körülvéve fogadott, akik minden ünnepnapra, születés- és név-
napra, a közel lakók minden vasárnapra összejöttek. Legnagyobbik lánya, Ugronné férjével, két lányukkal, fi-
ukkal, Sándorral, gouvernante-tal és nevelővel; második lánya, Bethlen Sándor grófné férjével, három fiuk-
kal, nevelővel; harmadik lánya, Kornis grófné férjével; ennek ikertestvére, Katonáné férjével, három fiukkal, 
még kisdedekkel; Mihály bácsi és felesége (szül. Bethlen gróflány), akkor még friss házasok. Eszter néni, aki ha-
jadon volt, vezette a háztartást, fogadta a vendégeket. Volt még egy ha jadon lány, Anikó, ő egész fiatalon 
meghalt. 

A családhoz tartozott Vályi lelkész feleségével (tizenhat gyermeke o t thon maradt), a kántor és felesége, va-
lamint Demes főintéző. Jött még jó néhány környékbeli vendég is, úgyhogy ebédnél negyven-ötvenen vol-
tunk. 

A mai Szentbenedekben senki nem ismerne rá az egykori Szentbenedekre. Egyszerű kúria volt akkor is, de 
szinte fejedelmi háztartással, olyan méretekkel és bőséggel, amilyen ma már csak talán Oroszországban létezik. 
A berendezés egyszerű volt. A falak fehérre mázolva, a padló fehér palló; szőnyeg az egész házban nem volt, ki-
véve egy török szőnyeget a hatalmas ebédlőasztalon; a két társalgószobát (akkor még nem hívták őket szalon-
nak) empire stílusban rendezték be; az egyikben fekete fából volt a bútor bronzgombokkal, halványkék kárpit-
tal, a másikban fekete fa világosvörös kárpittal; a két szobában, valamint az ebédlőben az ősök képei borítot-
ták a falakat. Csecsebecsének a nyomát sem lehetett találni, minden józan, szigorú és nagyon tiszta volt. 

Toldalagi Róza grófnő, későbbi Schleinitz báróné memoárjai. Schleinitz báró osztrák nagykövet volt Törökországban. 
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A francia stílusú kertet lépcsők tagolták egészen le a Nyárádig. Ödivatúak voltak a virágok is, dúsan illato-
zó török rózsa, szegfű, égő szerelem stb. A ház előtt veranda, itt uzsonnáztunk, a veranda előtt pedig rózsasö-
vénnyel körülkerített lovarda. Ebben lovakat futtattak, egy régi spanyol fajtát. Az öregúr pipázva nézte őket. 

Nekünk, gyerekeknek paradicsomi életünk volt. A különböző nevelők és gouvernante-ok egymással társa-
logtak, a népes gyereksereget pedig egy lelkész idős özvegyére, Pap nénire bízták, akit nagyon szerettünk. 
Többnyire a kertben tartózkodtunk. Édes Istenem, annak idején mindig szép volt az idő, csak viharokra em-
lékszem; borús napok csak novemberben fordultak elő. Napfényes idők voltak azok, bizony! Ebédnél és uzson-
nánál a nagyokkal egy asztalnál ültünk. Délben hét fogás, utána gyümölcs és desszert; szupéra négy fogás; 
uzsonnára számtalan aprófalat. Mégsem rontottuk el soha a gyomrunkat. Még most, öregen is jobb a miénk, 
mint a fiataloké. Mi lehet ennek az oka? Alighanem az, hogy annak idején minden étel házilag, a saját gazda-
ságban készült, nem volt semmi hamisított, semmi silány. Teát nagyapámnál soha nem ittunk, annál több ká-
vét, méghozzá kitűnőt, nyáron hidegen, hatalmas ezüstkannában felszolgálva. 

A népes cselédség nem viselt livrée-t, az inasok fekete „magyarkát" hordtak. 

N agyapa jellemét mi, gyerekek még nem tudtuk megítélni, egy végtelen jóságos em-
ber benyomását tet te ránk. Jó anyám később ecsetelte nekem tulajdonságait. Istenfélő, egyszerű ember volt, 
puritánian szigorú erkölcsi alapelvekkel, nagy kálvinista, de nem türelmetlen, két katolikus veje is volt, és so-
ha nem vitázott velük. Jó magyar is volt, meglehetősen liberális; hivatalnokaival szemben ódivatú, Dénes úr 
kivételével minde t „kend"-nek szólította. Nagyapámnak olvashatatlan, apró, rossz írása volt. Egyszer jött az 
egyik tisztviselője és alázatosan bocsánatot kért, amiért nem teljesítette parancsait, mivel nem tudta elolvasni 
gazdája levelét. Nagyapám elvette a levelet, végigfutotta, majd visszadobta a tisztviselőnek azzal a megjegyzés-
sel: „A levelet kendnek írtam és nem magamnak, kendnek kell elolvasnia." Azért jó soruk volt alatta a tisztvi-
selőknek. Ha valakinek tizenkét gyereke volt, mind a tizenkettőről gondoskodott, ezért a legtöbben hűek is 
maradtak hozzá. Sokan fösvénynek tartották, saját magához csakugyan fukar volt, „magyarkájának" zsinórjai 
többnyire kopottak, parókáját csak négy-ötévenként újította fel, nyolcvankét évesen még két faggyúgyertyá-
nál olvasott, szemüveg nélkül. Lányánál viszont viaszgyertyák égtek a szalonban súlyos ezüstcsilláron. Szívesen 
gyarapította vagyonát, különösen nagybirtokokkal, harminchat javadalma volt, közöttük nagy uradalmak. 
Bárcsak gyerekei örökölték volna úgynevezett fösvénységét, akkor még most is tekintélyes és gazdag volna a 
család! Nagyanyától azonban sajnos a Vay-féle könnyelműség és pazarlás szállott rájuk. 

Nagyanyámat nem ismertem. Anyámtól , aki nagyon tisztelte anyósát, később pedig idegenektől is azt hal-
lottam, hogy nagyon derék, házias asszony volt. Ez az örökség így visszafajzás lehetett . 

Mint Ibsen, én is hiszek az örökletességben; az erények, még inkább a hibák öröklődnek, habár ugrásokkal, 
olykor csak a második vagy harmadik nemzedéknél ütnek át, de ott vannak. Legyünk tehát tiszták és 
nemeslelkűek, hogy gyerekeink és unokáink semmi rosszat ne örököljenek tőlünk. Én így értem az Ószövetség 
mondását, mely szerint az utódok negyed- meg ötödíziglen bűnhődnek atyáik vétkeiért. 

Nagyapa jól igazgatta birtokait, persze más módon, mint ahogy az manapság szokás; akkor még nem töröl-
ték el a jobbágyságot, könnyű volt gazdálkodni. Emlékszem a szüretekre. A távoli birtokokról, ahol nem vol-
tak szőlőskertek, mint Erese, Majos, Ludas, olyankor százával érkeztek a jobbágyok, két-háromszázan, az évi 
terméstől függően. Puttonnyal jöttek és sarlóval, azzal vágták le a fürtöket; paj tákban szállásolták el őket, szal-
mán feküdtek, párnára, takaróra gondolni se mertek. A szabad ég alatt főztek nekik, nagy kondérokban: ká-
posztát disznóhússal vagy birkahúst almaszósszal, naponta kétszer húst, reggel túrót, este kenyeret meg pálin-
kát. Az ételt a szabadban osztották ki, mindenki kapott egy cseréptálat meg egy fakanalat. Nekünk, gyerekek-
nek pompás mulatság volt bámészkodni a kiosztásnál. 

A bort nagyon primitív módon készítették. Levágták a fürtöket, dézsákba rakták, botokkal ütögették, majd 
durva zsákokba töltötték és mezítlábas férfiak a dézsákban táncolva kipréselték; ebből az első léből lett a leg-
jobb, legerősebb bor. A kitaposott fürtöket aztán présbe rakták, még ebből is sok lé jött ki, ez a must azonban 
már csak kevésbé tüzes bort adott. Nekünk, gyerekeknek nagy mulatság volt a szüret, amint lázban égett az 
egész ház; az emberek a szőlőhegyen ettek-ittak, ahol kényelmes házakat építettek külön erre a célra, városiak 
is jöttek látogatóba, de mulatni - ahogy az Magyarországon szokás volt - nem mulattak. A szőlőtaposóknak 
muzsikáltak; falusi zenészek; négy cigány - cimbalom, hegedű, bőgő és klarinét; mind a muzsikusok, mind a 
szőlőtaposók késő éjszakáig bírták. A présház előtt egész szekérsorok álltak, teli hordókkal megrakodva a váro-
si urak számára. Ügyvédek, orvosok, papok, professzorok, mind megkapták a jussukat. A n n a k idején mindent 
in natura fizettek, aranyat nagyon keveset adtak ki, a fönt nevezettek mind kaptak bort, búzát, tűzifát, gyümöl-
csöt, borsót, babot, aszalt gyümölcsöt, sőt még mustárt is. A javadalmak nagy bevételei így újra szét lettek oszt-
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va. Pénzbevétel a borból meg a ménesek lovaiból származott, amiket drága pénzért vettek meg a külföldiek. 
Továbbá a rudai aranybánya dukátjaiból, melyet apám nagynénjétől, Türinétől - nagyapa egyik nővérétől -
örökölt. 

Ez a természetbeni fizetés sok fáradságot jelentett a gazdasszonynak. Ősszel minden birtokról kender és len 
érkezett. Ezt aztán szétosztották fonásra a „premondás" asszonyok között; télen megfonva hozták vissza, aztán 
újfent szétosztották szövésre. Tavasszal vászonbálák egész hegyei álltak a házban, ezeket aztán fehérítették és a 
gazdasszony jelenlétében felszabták fehérneműnek a cselédség számára. A finomabb szőttest eltették a ház sa-
ját szükségleteire. Mit csinálna ma egy grófnő, ha kerekezés helyett alsóneműt kellene szabatnia jobbágyai-
nak? Anyám és nagynéném maguk is szőttek. Egy szép nő látványa a szövőszéknél bizonyosan festőibb volt, 
mint egy harisnyakötögetőé. 

Eszter néni szintén legszebb emlékeim közé tartozik, de már a gyerekkoron túlról; igen magas korban hal t 
meg, amikor én már özvegy voltam; mindvégig jó és hű maradt hozzám. 

O nagyapa második lánya volt, gyerekkora a szentimentális holdfénykorszakba esett, amikor mindent nefe-
lejccsel fontak körbe, amikor a lányokat - legalábbis a regényekben - elemésztette a szerelmi bánat, amikor a 
Griseldik és Gurlik voltak az eszménykép, egyszóval, amikor az érzelgősség uralkodott az igazi, mély érzelmet 
pedig megvetették. 

Nénémet is ilyen szellemben nevelték, egészséges, kernige természete azonban áttört, csak éppen ebbe az 
időszakba esett szerelme Al than gróf iránt. Nagynéném már jegyben volt Al than Károllyal, s már-már összehá-
zasodtak, amikor az Al than család azzal a követeléssel állt elő, hogy nagynéném vegye fel a katolikus hi tet . 
Eszter néni nem ment bele, a parti füstbe ment, ő azonban halálig hű maradt Al than grófhoz. Nyolcvankét 
évesen még elpirult, ha a nevét említették; visszautasított minden házassági ajánlatot, pedig kapott nem 
egyet. Még előrehaladott korban is hozzá mehetett volna a dúsgazdag Kemény Samu grófhoz, az utolsó Ke-
mény grófhoz, ő azonban hű maradt Althanhoz. Egy Nyárád-parti fa kérgébe korabeli szokás szerint be lett vés-
ve az ő neve meg az Althané. A betűk persze behegedtek, a fa azonban megmaradt. Nagynéném halála előtt 
egy évvel vihar törte ketté az elkorhadt fát; amikor nagynéném hírét vette, keserű könnyeket hullaj tott , és azt 
mondta: „Most már nekem is meg kell halnom!" Meg is halt. Kitelt a sora a fának is, nagynénémnek is. 

Mint mondottam, e szerelemtől és néhány apró szeszélytől eltekintve lerázta magáról az ósdi nevelést, egész-
séges, gyakorlatias nő lett, aki jó hatással volt az egész családra, elsimított minden viszályt, segített mindenki-
nek, aki bajban volt, s tette ezt önfeláldozóan. Haladt a korral, érdeklődött minden új iránt, együttérzett az if-
júsággal, és összekötő láncszem volt a család valamennyi tagja között. 

Amikor nagyapám még élt, fiatal volt, vezette a háztartást, ápolta az öregurat, minket, gyerekeket pedig bol-
doggá tett meleg szeretetével és derűjével. 

N agyapám halála két évvel az 1848-as forradalom előtt következett be. Én tizenkét 
éves voltam akkor. Soha nem felejtem el azt az ünnepélyes pillanatot. Vásárhelyen, saját házában feküdt a ha-
lálos ágyon. Mihály bácsi tartotta a karjában. Gyerekei, unokái, vejei és menyei kivétel nélkül ott voltak körü-
lötte; az ágy szélén a háziorvos, kezében az órával; a szárnyas ajtók szélesre tárva; a második szobában vol tunk 
mi, az összes unokája, kicsik és nagyok, és jól láthattuk. A harmadik és negyedik szobában, az ajtók nyitva itt 
is, nagyapánk tisztviselői és szolgái. Ünnepélyes csend volt, amikor az orvos így szólt: „Toldalagi Zsigmond 
gróf tíz perc óta halott ." Két nagynéném erre - Eszter néni nem - elájult, vége volt az áhítatnak, felbolydult a 
méhkas, minket, gyerekeket hazaküldtek. Az orvosok tüdőbetegnek vélték nagyapát. A boncolásnál kiderült, 
hogy a tüdeje teljesen épp volt, akárcsak az összes többi szerve. Az orvosok a szokásos fordulattal éltek: ki-
hunyt, mint egy lámpa, kiégett belőle az utolsó csepp olaj. Dr. Nothnagel ma azt mondaná: a legritkább halál-
lal halt meg, természetes halállal. - Ki vinné be ma gyerekeit egy halottas szobába? Nyilván senki. Bennünket 
azonban puritánian szigorú nézetekkel neveltek. A gyermekeknek, mondták, hozzá kell szokniuk az élet ko-
molyságához is, hogy semmitől se féljenek, és ijedtség nélkül nézzenek szembe a legnagyobb rettenettel is. 
Nem voltam több hatévesnél, amikor Anikó néném meghalt. Bevezettek minket a halottas szobába, és meg 
kellett ér intenünk a kezét. Nagy benyomás volt, fennkölt . Anikó néni a koporsóban feküdt, talpig fehérbe öl-
töztetve, haja kibontva, fehér rózsakoszorú a fején, szép nemes vonásait mintha márványból vésték volna ki; 
tiszta Jair lánya a Bibliából. Félelmet csak akkor éreztem, amikor megérintettem a kezét, az a leírhatatlan hi-
deg átjárta minden porcikámat. Soha nem feledem azt a benyomást. 

Fizikai fájdalmak miatt soha nem volt szabad panaszkodnunk, szégyennek tartották. Ez a gyermekkorban ka-
pott erkölcsi edzés később hasznomra vált, nem tudtam volna így elviselni a lelki csapásokat, amiket elszen-
vedtem. A haláltól való nagy rettegést sem ismertem soha, ahogyan a fizikai veszélyektől való félelmet sem. 
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Egy hamis hangtó l vagy egy békától képes voltam összerezzenni, de tífuszt, kolerát, tűzvészeket, vízárt, mind-
ezt félelem nélkül láttam közvetlen közelró'l, és egyetlen kór sem fertőzött meg. 

Nagyapám mind anyagi ügyeit, mind a családot a legnagyobb rendben hagyta hátra, a kis ember nagy fegyel-
met tartott, valamennyi fia és veje engedelmeskedett neki. Halála után kisvártatva minden bomlásnak indult. 
Az 1848-as forradalom is hozzátette a magáét. A nép érett volt a jobbágyság megszüntetésére, a nemesség 
azonban nem. Ezek zöme nem tudott eligazodni az új viszonyokban, a gazdaságban túl nagy volt az elbizonyta-
lanodás. A munkásokat, akik azelőtt „úrbéresek" voltak, most mindet ki kellett fizetni. De honnan vegyék a 
pénzt? A kormány szintén elkövetett egy nagy hibát. Megígérte a tehermentesítő alapkárpótlást, de nem fizet-
te ki; ez a pénz szolgált volna az új gazdálkodásra való átállás alapjául. A pénz csak nem jött. Azok a kevesek, 
akiknek volt félretett tőkéjük, hamarosan rendbe jöttek, és meggazdagodtak; de milyen kicsi volt ezeknek a 
száma! A legtöbben kénytelenek voltak eladósodni; hamarosan jöttek a zsidók, és féláron, magas kamattal 
összevásárolták a kárpótlási papírokat, jobban mondva a papírok ígéretét. A forradalom, a háborús év, utána a 
zűrzavaros idők — és kártalanítás még mindig sehol! — Röviden, a nemesek nagy része tönkrement . 

KORONKA 

Apám birtoka jóval szebb és korszerűbb volt, mint Szentbenedek. A lakóház egy nagybácsi, Báró Roke-pine 
ezredes terve alapján épült, külsőre nagyon egyszerű volt, belül viszont igen kényelmes. Nagy, magas szobák, 
korszerűen berendezve, parkettával, festett falakkal, két szobában még tapéta is volt, a bútor Bécsből, a har-
mincas évekből való. Inasok livrée-ben, címeres paszománnyal, kivéve apám testőrhuszárát, aki díszegyenru-
hában úgy festett , akár egy lovassági tábornok. - A legszebb a kert volt, területre nagyobb, mint a 
schönbrunni, angol stílusban, gyönyörű bokrokkal és fákkal, művészien telepítve. Koronka fénykora az 1846-
os, 47-es és 48-as esztendőkre esett. Apám vagyona igen nagy volt akkor. Nagyapám birtokait ugyan felosztot-
ták Mihály bácsi és apám között. A régi Werbőczy-törvény szerint Magyarországon és Erdélyben nem létezett 
majorátus, s a „fiújószág", azaz a családi javadalmak a fiúk között lettek szétosztva, a lányok nem kaptak belő-
lük. Apám egyik nénjétől , Türi Lászlónétól megörökölte a rudai aranybányát. Ennek nagyon jelentősek vol-
tak a bevételei. Fivérem, Viktor keze alatt lezüllött, sógornőm, Nincsi 50 000 forintért adta el egy német tár-
saságnak, amelyik ma évente egymillió márka osztalékot fizet ki. A társaság persze több százezer márka üzemtő-
két is fektetett a bányába. 

A háztartás n e m volt akkora, mint nagyapámnál, viszont finomabb, elegánsabb. Első és második szakács, 
három konyhafiú, egy palotáslegény anyámtól, apám testőrhuszára, három lakáj, egy bécsi főkertész, négy ker-
tészfiú, egy magyar zöldségkertész, cigányok szükség szerint a kerti munkákra. Pompás volt az a park! Ma is lá-
tom, ma is érzem a meleg, magnólia- és daturaillattól fülledt nyári estéket. Sehol másutt nem láttam annyi 
magnóliát, nem hallottam annyi csalogányt csattogni, mint ott. Apám majd' minden évben elment Bécsbe; 
igaz, hogy annak idején nyolc-tíz napba telt, mire odaért az ember, ő mégis útra kelt. Ettől f inomodott az ízlé-
se; mindig hozott valami újat a ház és a kert számára. Aztán mindig voltak vendégek a háznál, franciák, néme-
tek, lengyelek, öreg tanárok; általuk a mi tekintetünk is a távolba irányult, az egyszerű, régi magyar szokások-
kal már nem értük be. Apám abban az időben főispán volt. A székelyek akkor saját megyékkel bírtak, székek-
nek hívták őket; saját közigazgatásuk volt. Apám kiválóan látta el tisztét. Hivatalából adódóan sokat kellett 
otthon időznie, birtokait példásan igazgatta, jó anyám boldog volt. Békétlenség igazában nem támadt később 
sem, amikor apám többet élt Bécsben, mint velünk, ezáltal hitvesét, családját és a gazdaságot elhanyagolta és 
kezdetét vette a décadence. Mint férj és mint apa mindig gálánsán viselkedett. E szomorú emlékek azonban 
nem gyerekkorom idejébe esnek, jóval később következtek. Gyerekkorom idején még felhőtlen kék volt az ég. 
Nem maradhatott ilyen szép, az nem lett volna emberi. 

Ha anyámat eddig nem említettem, annak nem az az oka, hogy nem ő töltötte volna be életemben az első 
helyet. Hogy valóban milyen volt, nem leírható, vagy költőnek kellene lenni. Csak csodálni, szeretni, tisztel-
ni lehet. If júkorában szépség volt, ahogyan két nővére, Rochefieux báróné és Bálinthitt báróné. Katona Zsig-
mond nagyapám — én nem ismertem - tudós volt, Gött ingában nevelkedett és tanulmányai végett később is 
sokat élt Németországban, német kultúrát és német szokásokat szívott magába. Erdélybe visszatérve magas 
posztot töltött be a kormányzóságnál mint consilliarius. Első feleségétől, Bethlen Julianna grófnőtől szárma-
zott fönt nevezett három lánya, még egészen kicsik voltak, amikor anyjuk meghalt. Katona nagyapa másod-
szorra Mikó Julianna grófnőt vette el. Két fiút szült neki és egy lányt, Bornemissza bárónét, aki még él, nyolc-
vanhárom éves. Második felesége szintén fiatalon meghalt. Nagyapám, akit tanulmányai teljesen igénybe vet-
tek, nemigen tudot t törődni gyermekei nevelésével, anyámat kivéve, aki a kedvence volt. Részt vett tanulmá-
nyaiban, s ezáltal olyan férfias tudományos műveltségre tett szert, amilyennel hölgyeknél csak ritkán találkoz-
ni. A latint, némete t és franciát folyékonyan olvasta és fordította, szabatosan beszélte és írta őket, akár egy fér-
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fi, a földrajzban és növénytanban kiismerte magát, akár egy professzor; az nem a mai, felületes tudás volt. Elő-
kelő, nemes természet volt, ha valamit a szemére lehetett vetni, akkor büszke érzékenységét. Ha megsértették 
igazában, visszavonult védekezés nélkül. Később gyakran javasolták neki, hogy szálljon szembe apámmal, de 
büszkeségből soha nem tette meg, még saját vagyonát se mentet te meg az összeomlásban. Megközelíthetetlen 
volt, semmi nem ért el hozzá, se pletyka, se pártoskodás, csak a gyermekeinek élt, apámat szenvedélyesen sze-
rette, de nem mutatta ki; ehhez is túl sok félénkség lakozott benne. Az ismerősök büszkének tartották, mint 
aki sokat ad származására, de teljesen alaptalanul, mert ehhez túl felvilágosult volt, és hiányzott belőle min-
denfajta női hiúság. Gyerekkorunkban mindenünk volt. Dajkánk, bonne-unk, nevelőnőnk, soha n e m enge-
dett át minket másnak. A különböző tanárok mindig jelenlétében adták óráikat. A francia kisasszonnyal men-
tünk sétálni a kertbe, de a nevelőnőnk anyánk maradt, ahogyan később is ő lett az egyetlen barátnőnk. A leg-
szívesebben a véndadára bízott bennünket. 0 is a régi idők jellegzetes alakja volt. Egy kisnemes özvegyeként 
fivérem, Viktor dadája lett, majd haláláig a házban maradt. Dolga voltaképpen nem volt. Ha valaki beteg ágy-
nak dőlt, ápolta; sétálni is vit t bennünket. Az egész női személyzetnek ő parancsolt. Gyógyfüvekkel töltötte 
fel a házipatikát. Annak idején hozzánk jártak a falu idős betegei is, és meggyógyítottuk őket. A véndada ró-
zsavizet párolt, ha nálunk voltak, rendet tartott az unokafivérek és unokahúgok között, és mindannyiunkat 
úgy szólított: „Te!" Jaj volt annak, aki túl hangosan nevetett vagy illetlen szót ej te t t ki a száján. Minden tekin-
tetben megbízhatóbb és ragaszkodóbb volt, mint a modern gouvernante-ok. Már nagyok voltunk, amikor meg-
halt, egy évvel a házasságom előtt. A családi kripta mellett lett eltemetve. A bácsikáim és nagybátyáim vitték 
a koporsóját. Jobban megsirattuk, mint a tulajdon nagynénénket. 

V J yerekkoromban, de még ifjúkoromban is csak derűs arcokat láttam magam körül, 
szüleim között egyszer sem hallottam kemény szót. Asztalnál nem volt szabad családi ügyekről beszélni, de 
még csak személyekről sem, már csak az asztalvégen ülő öt-hat személy miatt is, akik a család barátai voltak, 
mint például apám titkára, Szalay úr, fivérem titkára, Monsieur Chauson, egy sógor, két-három tanár, szegény 
művészek, tudósok, akik sokszor hat-tíz hónapig időztek nálunk, míg aztán állást találtak. Az egyik legfurább 
alak egy olasz tenorista, signor Zilotti volt, aztán monsieur Meunier, egy emigráns, hogy miért emigrált, már 
nem tudom; Herr Auerhahn, egy félreismert zseni, két évig maradt Koronkán azzal az ürüggyel, hogy a könyv-
tárat rendezi. Persze mind civakodtak egymással és kölcsönösen élősdinek titulálták egymást. Mindeme urasá-
gok csak akkor beszélhettek, ha felszólítást kaptak, nevetni sem volt illő. Én mint csintalan kölyök folyvást 
azon voltam, hogy vidám tréfákat adjak elő, melyek nevetésre ingerlik az asztalvégen ülőket. Egy jószágigazga-
tó kék meg zöld lett, ütőerei kidülledtek, jó anyám attól félt, még megüti a guta, és megtiltotta nekem a bo-
londozást, de nem komolyan, én pedig még ádázabbul űztem tovább. - Emlékszem, alig voltam ötéves, volt 
ott Koronkán egy lengyel, egy Kwilecky úr, egy gróf in cognito, a K. nevet csak fölvette, erősen kompromittál-
hatta magát, elárulták és följelentették. Az akkori főtiszt, Gál Józsi, egy hírhedt csempész, baráti látogatás ürü-
gyén jött hozzánk letartóztatni. Szüleim ennek már korábban hírét vették, s K.-t Gál Józsi szeme láttára szök-
tették meg, anélkül hogy emez bármit észrevett volna. Egy bricskába négy lovat fogtak, Mihály bácsi volt a ko-
csis, Kriloczky magára öltötte apám ruháit, mivelhogy hasonló alakja volt, fölült bácsikám mellé, és elhajtot-
tak. Gál azt hitte, apám az, és engedte elvonulni őket. A szöktetés sikerült. Gá l később megtudta, hogy 
rászedték, és soha nem tudott megbocsátani apámnak. 

A kertben, a lakóháztól meglehetősen messze, nagy üvegházat építettek a könyvtárhoz, az üvegház másik ol-
dalán pedig olvasószoba állt és egy korszerűen berendezett fürdőszoba. Adele nővérem és én a könyvtárban töl-
töttük bakfiskorunk és ifjúságunk legszebb óráit. A könyvtár Katona Zsigmond nagyapánktól származott, meg-
voltak benne az ő történelmi művei is, melyek, ha jól emlékszem, latinul íródtak és értékesek voltak. A 
könyvtár magángyűjteménynek nagy volt, és egy szép rézmetszetgyűjtemény is járult hozzá. Apám halála után 
nem vettünk több könyvet, most pedig, László unokaöcsémnél ládákba csomagolva hevernek. Ot t , a hűvös 
könyvtárban Adelével válogatás nélkül olvastuk, ami a kezünkbe esett, közben pompásan társalogtunk, ha pe-
dig unalmas vendégek érkeztek, a pisszenésünket is visszatartottuk, nehogy valaki ránk találjon. Átkutat tunk 
minden fiókot és dobozt, s egyszer csakugyan találtunk valamit, ami nagyon felkeltette az érdeklődésünket és 
kíváncsiságunkat. Halványkék, kifakult kőműveskötény selyemből, falazókanál elefántcsontból, valamint, 
ugyancsak elefántcsontból, egy fölül triangulummal díszített kulcs, pontosan úgy, ahogyan a Wi lhe lm mester 
vándoréveiben vannak ábrázolva. Nagyapám szabadkőműves volt, mindez az övé volt, szabadkőműves, mint 
amilyenek Goethe korában éltek, mint a nemeslelkű Lothario. Egyetlen könyv olvasását sem til tották meg ne-
künk, csak Hogarth rézmetszeteit nem nézhettük meg, s nekünk soha eszünkbe nem jutott, hogy e képek kö-
zül csak egyhez is hozzányúljunk. Csak azt tudtuk, hogy Paul de Kock illetlenül írt, és mi soha egy könyvét föl 
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nem lapoztuk. Kevesebb silány könyvet olvastunk, mint azok a lányok, akik egy gouvernante legszigorúbb 
cenzúrája alatt állnak. Ebben az üvegházban játszottunk először színházat nagyapa névnapjára. A darab 
Kotzebue-tól volt: A hegyi falu. Dobogós színpad, függöny, a díszletek Vásárhelyről az ottani színiigazgatóval 
egyetemben. N e k e m egy kis szerep jutot t , egy parasztlánykát alakítottam, nyolcéves voltam akkor; az előadást 
élőképpel zártuk. Nagyapa újonnan festett , életnagyságú portréja zöldnövénnyel körülfonva, mögötte, piramis-
szerűen fölépített lépcsőkön unokái, alul a nagyok, felül a kisebbek. Legfölül álltam én, mint a legkisebb, ke-
zemben koszorú ezzel a felirattal: „Éljen nagyapánk". Hozzá bengáli tűz; a füsttől elszédültem, le kellett vegye-
nek. Szép ünnep volt, sokáig megmaradt az emlékezetünkben. A jelmezeket később fölhasználtuk saját játéka-
inkhoz. 

A 
J L JL telet Vásárhelyen töltöttük, és az Apor-házban laktunk. Nem éreztük magunkat 

olyan jól, mint Koronkán; be voltunk zárva, soha nem jártunk ki. A háziorvosunk, Csiki doktor - egy igazi 
Dr. Sassapess — a széltől is féltett, csoda, hogy nem pusztultunk bele. Soha nem jutottunk ki a friss levegőre, 
csak vasárnap nagyapához. A zárt h in tóka t ilyenkor füstölőzték, befűtötték, s akkor beszállhattunk állig bebu-
gyolálva. Nagyapánál minden vasárnap istentisztelet volt, az étkezőben az urak, a szalonban a hölgyek, a nyi-
tot t ajtóban a lelkipásztor. A város lelkészeinek sorjában mindnek prédikálnia kellett. A protestáns arisztokrá-
cia hölgytagjai valamennyien eljártak az istentiszteletre. U tána némi társalgás, kettőkor ebéd, este ki-ki haza-
tért, hozzánk a kuzinok és barátnők jöt tek. Vásárhelyen kevesebbet lehettünk együtt anyánkkal; színházba 
járt, bálokra, soirée-kra, mi meg o t thon maradtunk Mademoiselle Marie Bourdet-val és véndadával. Nálunk 
is voltak nagy hivatalos ebédek a megyei tisztségviselőknek, a királyi tábla urainak, a zsinat lelkészeinek és a 
tisztikarnak, mi gyerekek persze nem vehet tünk részt rajtuk. Anná l gyakrabban étkeztünk a gyerekszobában, a 
macskaasztalnál. 

Annak idején divat volt szánkázni, úgy nevezték: Schlittagen. Az ablakból bámultuk. A menet rendszerint 
nagyapa háza elől indult; legelöl egy futár töröknek vagy hasonlónak öltözve, aztán jöttek a szánok, egyik 
szebb, mint a másik, mindegyikben két fő, egy hölgy, egy úr, némelyek jelmezben, mások anélkül, aztán jött 
egy nagy szán a zenészekkel és további szánok fáklyavivőkkel; mindegyik szán hátsó ülésén egy-egy kocsis és 
fáklyás inas ült. A menet persze őrült tempóban száguldott, hogy az előfutár miként nem kapott tüdőgyulla-
dást, nem tudom; a szájában cumi volt, mint a gyerekeknek, pálinkával átitatva, futár nem lehetett akárkiből. 
Barbár, esztelen divat volt, annyi tény. 

A karácsonyfát Erdélyben akkor még nem vezették be, nem ismerték ezt a szokást. Szilveszter este kiraktuk 
cipőinket az ágy elé, és másnap reggel benne volt az ajándék, amit nagyapától kaptunk. Játékokkal csöppet 
sem kényeztettek el bennünket, ezért különösen nagy öröm volt, ha játékot kaptunk. A mai gyerekek általá-
ban túl sokat kapnak, ezért aztán fásultak, nincsenek igazi gyermeki örömeik. Minden nagyvásárra kaptunk 
három ezüsthúszast, a véndadának egész nap lótni-futnia kellett velük, hogy beszerezze rendeléseinket. A vásá-
rokra porcelánkereskedők is jöttek Csehországból, a véndada tőlük vásárolt nekünk gyerektálakat, tányérokat 
és minden mást, míg teljes nem lett a készlet; ehhez három-négyévi nagyvásár kellett, mert három ezüsthuszas 
nem volt sok pénz. A n n á l nagyobb volt az örömünk, amikor végre minden együtt volt. A szép hajasbabák mi-
nekünk nagy ritkaság voltak, nővérről húgra szálltak. Én mint a legkisebb már meglehetősen elnyűve kaptam 
meg, mégis nagyon szerettem őket. 

Az első karácsonyfát anyám fivére, Miklós bácsi készítette nekünk. A mainzi garnizonban szolgált tisztként, 
ot t ismerte meg a szép szokást. Hogy ámultunk-bámultunk, milyen meseszerűnek láttuk, és milyen gyönyörű-
ek voltak a külhoni játékszerek; feledhetetlen epizódja maradt gyermeki létünknek! Később, amikor már fel-
nőt tünk, Viktor f ivérem gyakran készített nekünk karácsonyfát. 

Ha a régi idők napos oldalait említem, nem szabad megfeledkeznem az árnyékosakról sem. Milyen volt ak-
kor a gyógyászat Erdélyben? Szinte középkori! Háziorvosunk, Csiki doktor, egy örmény, igazi sarlatán volt. 
Anyámon minden tavasszal ért vágott, egy nőn, aki soha nem volt beteg! N e m emlékszem, hogy valaha akár 
csak fél napig is feküdt volna. A bánat vit te el; egy szomorú levél olvastán ideghűdést kapott, amely hamaro-
san jobbra fordult, nyolc nap múltán mégis végzett vele. Bennünket , gyerekeket szörnyen elkényeztettek, hi-
deg vízben nem fürödhettünk, hideg vízzel nem mosakodhattunk; arcunkat rózsa- vagy liliomvízzel, nyakun-
kat, karunkat, mellünket meleg vízzel. Kellő lágyságáról a véndada gondoskodott. Kis kendőbe korpát, egy to-
jássárgáját és szappanreszeléket tett, bekötözte és kifőzte. A víz ezáltal síkos lett, ezzel mosdatott bennünket a 
dada. Lefekvés előtt minden este egy csésze hársfateát kaptunk inhalálásra. Gyerekként egyszer begyulladt a 
szemem. Akkor minden másnap laxationumot kaptam, a köztes napokon pedig öt-hat piócát raktak rám, még-
pedig a halántékomra, a lábamra naponta mustárlisztpépet, a fülem mögé bedörzsölést, ami kisebesedett, vé-
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gül pedig folyamatosan böjtölnöm kellett; ez így ment hetekig, míg végül a sok vérzéstó'l és böjtöléstől ájultan 
estem össze. Véletlenül éppen akkor érkezett hozzánk egy híres szemorvos - Korondon voltunk - , megmutat-
ták neki a szememet, ő jeges borogatást rendelt, és négy nap alatt rendbe jöt tem. Hatvanéves koromig tökéle-
tes volt a látásom. N e m Csiki volt az egyetlen doktor ebből a fajtából. Jól emlékszem egy hölgyre, akit görcsök 
gyötörtek. Neki egy német csoda- és vándordoktor egy indiai ember porított fogaiból és szárított poloskákból 
készült mixtúrát rendelt beszedni; a tarkóján még egy zsinórt is átvezettek, amit naponta egyszer jobbra, egy-
szer balra húzogattak, hogy gennyezzen a seb! Emlékszem arra is, amit a szép Zsombori asszonyról hallottam, 
akinek nagyon szép bőrszíne volt, és kutacsot viselt a karján. Kérdésemre, hogy ez mitől van, azt a választ kap-
tam: egy nyílt seb miatt! Vágást csináltak a karján és egy szem borsót tettek bele, hogy a seb gennyezzen és a 
bőre színe szép maradjon. 

Voltak az ószázadnak más fogyatékosságai is. Apámnak volt Magyarországon egy unokafivére, Vay Károly 
gróf. Róla azt mesélték, hogy azonos a híres betyárral, a sokszor megénekelt Sóbrival. Igaz volt-e vagy mesedo-
log, ki tudná bizonyítani? Annyi azonban igaz, hogy Vay Károly gazdag volt, de pazarló, mint mindenki a 
nemzetségéből; elszórta mindenét, aztán eltűnt. A család azt állította, utazgat, de nem tudják, merre. Ekkor 
bukkant fel Sóbri, a legendáktól körülszőtt, vadregényesen merész útonálló. Évek múltán Sóbri nyomtalanul 
eltűnt. Vay hazatért, mégpedig gazdagon. Sóbrit a pandúrok kardja megsebezte a homlokán, Vay ugyanazon a 
helyen heget viselt, amelyet hajfürtjével takargatott. Borgőzösen Sóbrinak vallotta magát, de talán csak kérke-
désből. 1848-ban mint honvédőrnagy járt nálunk, ötvenévesen, és nagy hatást tett ránk. Volt benne valami 
nagyon nemes, vonásai élesen metszettek, sasorra ívelt (családunkban az ívelt orr Vay-örökség, a Toldalagiak 
orra krumpliorr), és népdalokat énekelt nekünk, szebbeket azóta se hallottam. Voltak titokzatos tulajdonságai 
is, mint a távolbalátás és egyebek. Unoká im nem tudnák elképzelni, hogy egy tehetséges és jól nevelt gróf ha-
ramiavezérré váljon. Manapság a bankárok sikkasztanak, tábornokok hamisítanak, a monostorok lefizethetők, 
és még a trónörökösöket is azzal gyanúsítják, hogy szabóiktól kérnek kölcsön. Más idők, más szokások. Ki a na-
gyobb csibész, nehéz megmondani. Mind saját korának szüleménye. A kornak minden hibánkban és eré-
nyünkben megvan a maga része. Azért senki ne vessen követ az egyes emberekre. 

Eszembe jut még egy középkorias történet a családunkból. Volt nagyapámnak egy unokafivére, Jánosnak 
vagy Józsinak hívták, annak csak lányai voltak. Hogy a családi birtokokat megtarthassa, fiúra volt szükségre, 
mert mint említettem, a Werbőczy-féle törvény értelmében lányoknak nem volt joguk a családi birtokokra, 
még akkor sem, ha nem volt fiúörökös. Hitvese, egy Bánffy-lány (Borka) fürge és leleményes volt, mint min-
den Bánffy, tanácsot tartot t egy madámmal, majd egyezséget kötött egy cigányasszonnyal. Kisvártatva azt be-
szélték, a grófné áldott állapotban van. Napról napra erősödött - a párnáktól, amiket felkötött. Végre elérke-
zett a szabadulás napja, a grófné a hálószobában feküdt, vele a madám és h ű szobalánya, a szomszéd szobában a 
férj és néhány rokon, mind a nagy eseményre vártak. A madám időközben elment a cigányasszonyhoz, aki ép-
pen megszült. Hosszas várakozás után megérkezett a gondosan bepólyázott csomaggal, az újszülött gyermekkel. 
De amint a sors gyakran tréfát űz, a gyermek, íme, leány volt! Ezen már nem volt mit változtatni, hiszen a ro-
konokat bizonyos fokig tanúnak hívták. A történetre a cigányasszony révén derült fény, de mivel a gyermek 
leány volt, az örökösödési törvény folytán nem lett következménye. Mindent eltussoltak. A gyermek meglehe-
tősen gyöngécske volt, négy évig élt min t grófkisasszony, és a koronkai családi kriptában temet ték el. A kis ci-
gánylány még ma is ot t pihen a grófi ősök mellett. A birtokok aztán nagyapámra szálltak. Még emlékszem a 
madámra, Vitkaznénak hívták, de inkább csak Rábinéként emlegették; német születésű volt, a legkövérebb 
személy, akit valaha láttam, ott volt anyám mellett, amikor legkisebbik gyermekét, Gábort világra hozta, ti-
zenhárom hónaposan hal t meg. 

M i, testvérek nagyon szerettük egymást, különösen Adele és én, elválaszthatatla-
nok voltunk; mindent megosztottunk egymással, tanulmányainkat, játékainkat, gondolatainkat, érzelmein-
ket, ábrándjainkat, mindent , de mindent . Adele szellemben tehetséges volt és egyéb talentumokkal is megál-
dott , nagyon szépen zongorázott, szépen énekelt, terjedelmes, tiszta szopránhangja volt. Jellemében anyánktól 
örökölt egy s mást, azt az érzékeny megközelíthetetlenséget; Adele azonban akarnok is volt, míg anyám nem. 
Nagyon szép volt, sudár, dús alakkal, f inom vonásokkal, rózsás-fehér porcelánbőrrel. E látszatra virágzó, erős 
testben azonban ott bujkált a betegség. Gyerekként és mint fiatal lány sokat betegeskedett, s attól a naptól, 
hogy Bethlen Gyula gróffal frigyre lépett, egy percig nem volt egészséges. Fanny nővérem csak három évvel 
volt idősebb, de sokkal jobban különbözött, és kevésbé állt közel hozzánk. N e m volt olyan tehetséges, mint 
Adele, szép sem, jellemre komoly és pedáns, gyanakvó (viszont nagyon jóságos), ami nem harmonizált az én 
nyílt vidámságommal és elevenségemmel. Adelével még kevésbé illett össze. Ez azonban gyerekkorunkban 

6 9 EMLÉKEK 



2000 

volt így. Később, szüleink halála után együtt éltek, Fanny istenítette Adele-t, mindent föláldozott érte. Még 
most, Adele halála után sem volt nagyobb bánata, mint hogy nem tudott többet adni neki. Fanny szeretete 
Adele iránt fennköl t volt, és mint minden fennkölt lény, ő is gyakorlatiatlan volt, s anyagilag tönkretette ma-
gát vele. 

Viktor f ivérem szintén tehetséges volt, nagyon jól tanult, és a legnemesebb lélekkel bírt, amit csak el lehet 
képzelni. A túlzott kényeztetés azonban gyöngévé formálta jellemét. Az örökös csodálat és istenítés folytán 
nem tudott ellenállni a sors csapásainak; szelleme elborult. Még ekkor is látni lehetett , hogy nincs benne kese-
rűség. Szép volt valamennyi látomása. Még emlékszem, ahogyan az elsötétített szobában megkérdezte, látom-
e, milyen szépen megy le a nap, milyen szépen csillog a víz, melyen át kedvenc lova, Jellamar üget anélkül, 
hogy elbotolna, lábával éppen csak érintve az árt. Ilyetén látomásai mellett voltak hátborzongató, vészterhes 
rémképei is. Pedig gyerekkorában jóságos, vidám fiúcska volt; engem különösen kedvelt; külsőre hasonlítot-
tunk. 

Gyerekkori emlékeim egytől-egyig Adele-hez kötődnek, mert soha, semmit nem tettünk egymás nélkül, és-
pedig legzsengébb gyerekkorunk óta. Milyen jól emlékszem, hogyan imádkoztunk öt-hat évesen Istenhez, en-
gedjen mielőbb meghalnunk, hogy megláthassuk a mennyországot. Tudtuk, hogy ez a fohász nem egészen he-
lyénvaló, mert elrejtőztünk a hálószoba függönye mögé. A n n a k idején még e levenen élt Napóleon emléke. A 
szobák, különösen a vendégszobák tele voltak zsúfolva képeivel és gipszszobraival. Betéve tudtuk összes csatá-
ját. Most, miközben Rostand Aigíonját olvastam, eszembe jutott , hogyan beszéltek annak idején a reichstadti 
hercegről. Ahogyan most a francia imperializmus nevezi gyilkosának Metternichet , úgy nevezte akkor a nép-
száj. Bécsben annak idején a besúgók miatt nem mertek olyan szabadon beszélni az emberek, mifelénk viszont 
mindenki azt híresztelte, hogy Metternich ólommal mérgeztette meg a fiatal herceget. 

Nagyon engedelmes gyerekek voltunk. Apám közölte velünk: „Ha azt parancsolom nektek, hogy menjetek 
át a tűzön, át kell mennetek." És meg is tettük volna. Ez a túl tengő engedelmesség sok a jóból, nem engedi, 
hogy a jellem szabadon kibontakozzék, gátolja az akaraterőt, más tekintetben viszont hasznos. Soha, felügyelet 
nélkül sem te t tünk volna semmi olyat, amit tiltottak, s mi lányok nem ismertük a hazugságot, lehetetlen vala-
mi volt a számunkra. Fenyítést soha nem kaptunk, büntetést is csak ritkán és szelíden, a legkisebb szidalom 
elég volt, hogy elszégyelljük magunkat. Ez a fajta engedelmesség csak patriarchális közegben jöhet létre, és 
csak itt tar tható fenn. A család és a szülők annak idején máshogyan estek latba, mint manapság. Nekünk soha 
nem mondták, hogy legyél jó, akkor megkapod ezt vagy azt; Istenhez, szüleinkhez és magunkhoz való hűségből 
kellett jónak lennünk. Hitvallásunk sem ígér jutalmat, valamiféle első osztályt a mennyországban, a jóságért 
magáért kell jónak lennünk. 

Erdélynek az unió révén különleges státusza volt, más, mint Magyarországé, és más volt a politikai irányítás 
is. Erdélyben mások voltak a szokások is, finomabbak, a betyárságot nem ismerték. Talán amiatt, hogy az ifjú-
ságnak német egyetemeken kellett befejeznie a tanulmányait. Egyetemi végzettség nélkül nem létezett művelt-
ség, nem lehetett hivatalhoz jutni, még a legegyszerűbb falusi lelkipásztornak is Németországban kellett bevé-
geznie a tanulmányait . Ezt a megannyi göttingai, jénai vagy akár uppsalai ösztöndíj tet te lehetővé; az erdélyi 
fejedelmek alapították őket, javarészüket Bethlen Gábor. A fejedelmek zöme protestáns volt. 

Az akkori nemesség önálló volt, büszke, szervilizmustól mentes (hiszen az udvartól távol), szabad szellemű, 
szigorúan hívő, túlnyomórészt kálvinista. A kálvinizmus teljesen más, mint a lutheránizmus, és teljesen más-
fajta jellemet formál ki. Tisza Kálmánt említhetném az erdélyi nemes típusaként, amilyen az régen volt; ő ma-
ga ugyan nem erdélyi, anyja azonban Teleki gróflány volt a Marosvásárhely melletti Sárpatakról. A nemesség 
színmagyar volt. Az okos Mária Terézia vegyes házasságok által germanizálta a magyar nemességet. A Pálffyak, 
Erdődiek, Esterházyak 1848 előtt egy szót sem beszéltek magyarul. Anyanyelvüket csak Erzsébet császárné ré-
vén ismerték meg. A nemesség ilyetén germanizálása Erdélyben nem sikerült Mária Teréziának; az okos csá-
szárnő közreműködésével mindössze két családba kerültek osztrák mátkák, a Bethlen és a Bánffy családba. Ez a 
Bethlen-ág katolikus lett, és kihalt. A család utolsó sarja, Márkus gróf Gmundenben él száműzetésben. Tizen-
öt éve még dúsgazdag volt. A másik család a Bánffyaké volt. Mária Terézia Dénest és Györgyöt német nőkkel 
házasíttatta össze, grófi rangot kaptak és katolikusok lettek. Ez a család második ízében halt ki. Közeli roko-
nuk, Bánffy Miklós újra grófi rangot kapott; de ez sem hozott szerencsét. A Miklós által alapított nagy majorá-
tus hamarosan ki fog hunyni. Egyetlen unokája mihaszna, gyámság alatt van; aztán rák is van a családban. Az 
úgynevezett koldus Bánffyak ága virágzik, gazdag, csupa derék férfiú, közöttük egy miniszter is. De hová kalan-
doznak el gondolataim? Mit érdekel engem a Bánffyak sorsa? 

Az 1848-as unió elmosta Erdély minden egyediségét. A Budapestre való központosítás Erdély minden ere-
jét Magyarországra szívta el. Erdély félretolt provinciácska lett lezüllött, elszegényedett nemességgel, persze 
vannak kivételek is. Csak a nép magva, a parasztság, az derék és intelligens volt, és ebből a jó magból 1848 
óta derék középréteg jött létre, amely hamarosan felül fogja múlni a nemességet. Milyen szép is voltál, én sze-
relmes Erdélyem! Mennyire szeretlek téged még ma is! 
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Mi gyerekek szívesen és szorgosan tanultunk, csak a kötés volt számunkra gyötrelem. Adele-t már a harma-
dik sornál elnyomta az álom. Én úgy múlattam kötés közben az időt, hogy tündérmeséket gondoltam ki, de 
senkinek nem meséltem el őket, még Adele-nek sem, mert igen korán kiirtották belőlem a mesélőkedvet. 

Alig négyévesen lelkesen meséltem a véndadának, hogyan éltem egykor a Marosban, mielőtt világra jöt-
tem. Mifelénk ugyanis nem azt mondták, hogy a gólya hozza a gyerekeket, hanem hogy a vízből halássza ki 
őket. Részletesen leírtam vízalatti kastélyomat és benne a szobákat is. Az egyik rózsa-tarka felhőkből volt, át-
kukucskáltak raj tuk a csillagok meg így tovább. Szüleim egyszer meghallották az elbeszélést. Alaposan megdor-
gáltak, és megfenyegettek: ha még egyszer így hazudozok, elnáspángolnak. Költői vénám eziel egyszer s min-
denkorra el volt metszve. Még álmaimat se mesélhettem el többé. Mennyire igazuk volt szüleimnek -

i tanítóm közül fivérem nevelőjét, Kálmán urat kedveltem a legjobban; 
száraz volt és pedáns, velem azonban kivételt tett , hozzám barátságos volt. Sajnos matematikaprofesszorrá ne-
vezték ki Vásárhelyt, amikor én tizenkét éves voltam; még professzorként is adott nekem órákat; két évvel ké-
sőbb elvitte a szárazkór. Ha tovább él, talán még lett volna belőlem valami. A többi tanár nem sokat ért. A 
forradalom alatt a külföldiek elmentek, a hazaiak honvédnak álltak, befellegzett a stúdiumoknak. 

Nagyapám idejében a szülők maguk képeztették ki gyermekeiknek a nevelőket, vagyis az illető szülők finan-
szírozták a nevelők egyetemi éveit. Erre a célra persze a legrátermettebb, legintelligensebb diákokat választot-
ták ki, jobbára lelkészek fiait. Apám nevelője, Bihari például okos és energikus pénzügyi szakember volt, ké-
sőbb bányafelügyelő lett Rudán, remekül irányította, és nagy birtokokat szerzett a bánya mellé. O volt az 
egyetlen, aki apámnak imponált. Ha élt volna még az összeomlás alatt, bizonyára sok mindent meg tud mente-
ni, vagy el sem jutunk ide. Mihály nagybátyám nevelője, Szász István a történelem professzora lett Vásárhelyt, 
jóravaló, hűséges ember, aki egész vagyonát bácsikámra hagyta. 

A vásárhelyi kollégium annak idején éppen olyan híres volt, mint az enyedi. A vásárhelyi professzorátus 
(így hívták) szoros kapcsolatban állt családunkkal; ezért helye van ifjúkorom emlékei között. Nem volt csalá-
di ünnep, ünnepnap, szüret, hogy az uraságok ne jöttek volna. Az első Dózsa Elek professzor volt, apám sakk-
partnere és jó barátja (jó hatással volt rá). Híres jogász, aki nagy szerepet játszott az első magyar minisztérium-
ban; Deák Ferenc volt miniatűr kiadásban. Mindig feleségével és gyermekeivel jött . Szász professzor, Ercsey 
professzor és von Bolyai professzor; nekem ez utóbbi volt az eszményképem, az egyetlen ember, akit csodáltam, 
őt és senki mást. Jómódú nemes volt, s a tudomány iránti szenvedély csinált belőle professzort. Jelentős mate-
matikus és csillagász volt. Németországban emlékművet állítottak neki a halála után. Külseje eredeti volt, hó-
fehér haj, vállra omló fürtök, f inoman metszett Schiller-arc, finom, ívelt orr, okos, barna szempár, borotvált 
arc (nagy ritkaság annak idején). Hozzá lazán megkötött nyakkendő, hosszú mellény, csizmába búj ta to t t 
plundra - tökéletes különc. Fiával, egy matematikai lángésszel matematikai vitája támadt; párbajra h ívták egy-
mást. Dózsa csak üggyel-bajjal tudta elejét venni a küzdelemnek. 

Engem nagyon szeretett, órákon át sétálgattunk együtt a koronkai parkban. Megmutatot t nekem minden 
csillagképet, nevén nevezett minden csillagot. Én annak idején az Aldebarant választottam kedvenc csilla-
gommá, és ha látom, még mindig leírhatatlan jó érzés tölt el. Eszembe juttatja az időket, amikor szellemileg 
még magasabb szinten álltam. Az életért való harc elbutít. Azóta legnagyobb vágyam volt, hogy láthassam a 
Déli Keresztet. Én nem, de négy fiam látta. Werner igen szépen írta le a nagy hatást, amit rá tett. 15-16 éves 
voltam, amikor az öreg Bolyai urat utoljára láttam. Egy alattomos láz után betegen feküdtem az ágyban. O ült 
az ágyamnál, magnetizmusról, ódikus izzásról beszélt, megmagyarázta a szentek dicsfényét stb. Több költészetet 
tudott beszőni tudományos magyarázataiba, mint némelyik poéta a szerelmes verseibe. Sokszor ugrattak, és azt 
kérdezték, nem akarok-e férjhez menni hozzá, ha már annyira rajongok érte. Én pedig azt válaszoltam: de 
igen, mert kedveltem slampos plundrája ellenére is. Legszebb, szellemileg legserkentőbb perceimet az öregúr-
nak köszönhetem. Ez után az utolsó látogatása után nemsokkal meghalt. 

Szentdemeter megvétele nekünk, gyermekeknek is esemény volt. Apám egy gyermektelen özvegytől, 
Traun-Ráday grófnétól bérelte néhány évig az uradalmat, majd megvásárolta. Jó vétel volt, a birtok u tán fize-
tett alapkárpótlás magasabb volt, mint a vételár. Amikor először jártunk Szentdemeteren, az öreg grófnő tár-
gyai még a kastélyban voltak. Nekünk tetszett az öregvár, ahogyan általában hívták, titokzatos, komor és mé-
labús volt régi tornyával, sötét csigalépcsőivel, hosszú boltíveivel, folyosóival, föld alatti termeivel, a düledező 
templommal (fivérem szalont építtetett belőle), sötét szobáival, fekete gerendás mennyezeteivel, hozzá a vár-
rom közt fészkelő baglyok huhogásával, mindez rettentően romantikus benyomást tet t ránk. Annak idején a 
konyhát kivéve minden jó állapotban volt. Egész nap a várban barangoltunk, sorra kifürkésztük a helyisége-
ket. Demes intéző lánya körbekalauzolt bennünket , és elmesélte nekünk a Szentdemeterről szóló legendákat. 
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Az összes szobán dróthuzal vezetett át a falak mentén, ugyanígy a kertben az utak mentén . Traun grófnő vak 
volt, és ezek segítségével közlekedett. A várat a legenda szerint az ördög építette egy Nyántódy Balázs neveze-
tű gőgös embernek, mégpedig azzal az átokkal, hogy egyetlen tulajdonosa se lakhasson tizenhat évnél tovább a 
várban. Az átok beteljesült. Lehet, hogy a valódi történések alapján költötték. Traun gróf ugyanis tíz évig élt 
ott; nemzetségéből ő volt az utolsó, o t t született és Kelementelkén halt meg. Az Esterházyak szintén csak kis 
ideig éltek a várban. A Gyulafy család ugyancsak Szentdemeterben halt ki, legutolsó tagja kiesett az ablakon 
és nyakát szegte; később ugyanabban a szobában halt meg anyám és férjem. A ház eredetileg szerzeteskolostor 
volt, egyesek még azt is állították, hogy a német lovagoké. Ez nem valószínű, mivel a németek várai a határ 
közelében álltak, bástyaként a török ellen. A kastély egyik szárnyában, ahol jóval később a fiaim laktak, fres-
kók voltak a falakon latin feliratokkal, csupa egyházi téma, vélhetően az egykori perjel lakóhelyiségei. A má-
sik szárnyon, ahol Traun grófnő, később pedig hitvesem és én laktunk, szintén voltak freskók, csak éppen vilá-
gi képek, pásztorlányok, bárányok stb. ábrázolásaival. Később sajnos átfestették őket. Gyerekként csak átutazó-
ban időztünk Korondon, alig néhány napig. Később közel húsz évig éltem azon a komor-bús, szép helyen; éle-
tem legjelentősebb korszaka volt az. Szépen éltem ott , sokat szerettem, sokat reméltem; de még többet szen-
vedtem, harcoltam szüntelen győztesen és legyőzetve. Szellemben-testben megtörve hagytam el 
Szentdemetert, árnyéka sem voltam egykori énemnek. Az öreg vár ma málladozó rom; és ez így van jól, senki 
idegen ne szentségtelenítse legszentebb emlékeim tereit. Werner fiam, képzelettel-poézissal megáldva, mindig 
félt az átoktól, amely Szentdemeteren ült. 

Korond a szentdemeteri uradalomhoz tartozó fürdőhely volt, hasonló ásványvízzel, mint a gleichenbergi. 
Évente öt-hat he te t töltöttünk ott a festői hegyi tájban. Apám sokat tet t a fürdő felvirágzásáért; házakat épít-
tetett , gyógycsarnokot, a lakásokat, ami az erdélyi fürdőkben ritkaság volt, bebútoroztatta, omnibuszokat állí-
to t t forgalomba, egyszóval gondoskodott a modern kényelem minden tartozékáról. A fürdő divatba jött, a ko-
lozsvári nemesség özönlött oda, sok pénz befolyt. A csőd után minden a hitelezőkre szállt; Korond ma elfelej-
tett , elhagyatott fürdőhely. 

A 
JL JLpám nem volt sem mihaszna, sem indolens, ellenkezőleg, vállalkozó szellem és 

terveinek kivitelezésében ügyes; csak kitartása nem volt. O indította be Erdélyben az első serfőzdét. Egész jól 
ment , de amikor már be volt járatva az üzem és kezdett hasznot hozni, apám eladta a főzdét a gyár vezetőjé-
nek, egy Drach nevű embernek. Sok más vállalkozása ugyanerre a sorsra jutott . O tűzette ki elsőként a Kolozs-
vár-Nagyvárad-Budapest vasútvonal nyomvonalát. Az előmunkálatok sok ezer forintjába kerültek. Amikor 
kész volt, és építési koncesszióért folyamodott, Zichy Ö d ö n gróf intrikálni kezdett ellene, mondván, nem ad-
hatnak koncessziót egy annyira eladósodott embernek, mint Toldalagi. Apámat elutasították, a koncessziót 
Zichy kapta meg, százezreket keresett, nálunk pedig kitört a csőd. A hitelezők egy csapásra felmondtak, min-
den összeomlott. Nyolc hónappal később apám is, anyám is belehalt a bánatba. Anyám Szentdemeteren halt 
meg, apám Bad Tüfferben, jóformán száműzetésben. Fivérem elméje elborult egy távirat olvastán, melyben az 
állt, hogy egy bécsi hitelező a rudai aranybányát is meg akarja támadni. Eszméletlenül rogyott össze, és elméje 
soha többé nem tisztult ki. A bánya megmenekült, szegény fivérem beteg maradt. Én, akit a legtöbbször és leg-
súlyosabban súj tot t a sors, még ma is élek. Nem akarok gondolni ezekre a tragikus időkre, he tven évet kellett 
élnem ahhoz, hogy közben nyugodt tudjak maradni. A sebek még mindig véreznek, habár már gyengébben, 
mint évekkel ezelőtt; idővel minden elhalványul, a jó meg a rossz is, csak a szeretet marad örökké ugyanolyan. 
Különös, ha öregen visszatekint az ember, látja, milyen természetesen fejlődött minden, amit átélt, így kellett 
jönnie, és nem lehetett másként. 

Apám gyakran elvitt magával bennünke t Bécsbe, az egész családot. Első bécsi utamat háromévesen tet tem 
meg, de nem emlékszem rá; a másodikat ötévesen; erre egész pontosan emlékszem. Pesttől Bécsig hajóval utaz-
tunk, nemsokkal a gőzhajózás megindulása után volt ez; Árpádnak hívták a hajót. 1886-ban megemlítettem a 
dolgot az én Jett im apjának, ő pedig azt mondta, az évszám pontosan egyezik, az Árpádon őmaga volt a kapi-
tány, nem más. Ki sejtette volna annak idején, hogy legnagyobbik fiam ennek a boldogtalan kapitánynak fog-
ja elvenni a legkisebbik lányát! Később gyarkan utaztunk Bécsbe és Bécs mellé, Badenbe, apám ott vett fürdő-
kúrákat. Mi azonban mindig örültünk, ha Ausztriából visszatértünk Koronkára, úgy éreztük, nekünk ez a leg-
szebb hely az egész világon. 

1847-ben már hallani lehetett a forradalom előhangjait. Sokat politizáltak, bizonyos címszavak, mint Pecso-
vics, császáriak, Kazinczy, Kossuth-pártiak, a gyerekszobába is behatoltak. 1848 március 14. és 15. eseményei 
azonban teljesen megleptek bennünket . Nyitányként beverték az ablakainkat. Apám akkor főtiszt volt és 
kormányhű, Vásárhelyen neki szólt az első tüntetés. Nekünk, lányoknak - én tizennégy éves voltam akkor — 
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nagy mulatság volt mindez, eszünkbe se jutott, hogy féljünk. Később, amikor az idők komolyabbra fordultak, 
anyám sokat aggódott és félt. Mi gyerekek azonban még oktondiak voltunk és könnyelműek, és nem ismertük 
fel a helyzet komolyságát. Annyira viharos, olyan fordulatos idők voltak azok, hogy már nem emlékszem vilá-
gosan az események sorrendjére. Annyi bizonyos, hogy a szabadságnak a hazafias történetírás által olyannyira 
magasztalt hősei, mint Kossuth és mások, közelről szemlélve nem voltak olyan tiszták és nagyok, amilyennek 
rajzolják őket. Egyedül Bem tábornok volt olyan, amilyennek ábrázolják, bátor, derék katona, kicsinyes és má-
sodlagos érdekektől mentes. - A háborús időkből két érdekes személyiség él még élénken az emlékezetemben: 
Anastasius G r ü n és Petőfi, mind a ketten nálunk voltak elszállásolva. Anastasius G r ü n tizennégy bajtársával, 
fantasztikus egyenruhájuk volt, kalábriai kalap, sötét kabát trikolór vállszalaggal; vidám, szellemes fiatal férfi 
szinte valamennyi; Grün volt a legidősebb, bátor harcosok egytől-egyig, akik közmegbecsülésnek örvendtek. 
Petőfi három vagy négy nappal azelőtt járt nálunk ebédre, hogy a segesvári csatában elesett. Érdekes ember 
volt ő is. At t i lá já t a katonákétól eltérő módon, nyitva viselte, inggallérját visszahajtotta, hosszú haja volt. Or-
ra tömpe, arca nem magyar arc; nagyon élénk és vidám volt. Szerencsétlennek fogalma sem volt, hogy hama-
rosan meg kell halnia. 

A 
JL X. csapatok jöttek-mentek. Hol az osztrákok szállták meg Vásárhelyt, hol a honvé-

dek, újra meg újra fordult a kocka. Mikor aztán megjöttek az oroszok, minden eldőlt. Legrosszabb a köztes idő-
ben volt, amikor nem volt katonaság a városban. Akkor rettegtünk az oláhoktól, akik könyörtelenül raboltak, 
fosztogattak és gyújtogattak. A történetírás túlontúl elkendőzi az oláhok rémtetteit, ez igazságtalan, mer t 
rosszabbak voltak, mint a fenevadak. Gyilkoltak, fosztogattak, fölfeszítették a kriptákat, kirángatták a teteme-
ket, hogy kifosszák őket, gyerekeket nyársaltak fel (egy Bihary-sarjat), a nemesemberek fejét lefűrészelték vagy 
élve elásták őket. Nem túlzok, meg tudnék nevezni mindenkit, hogy kivel és hol tör tént . E rémtetteknek nem 
volt kitéve sem Koronka, sem a székelyföldi Vásárhely. Szentdemeterről egy horda elhajtotta a ménest, az ök-
röket és a birkákat. A legtöbb csapás Rudát és Zalatnát érte. Háromszáz magyart mészároltak le, a bánya és a 
pénzverde hivatalnokait. Csak ketten maradtak életben, Dr. Knöpfler és Bihary Júlia. Gyermekét fölnyársal-
ták, férjét, aki átkarolva tartotta, leszúrták. Ömaga is több szúrt sebet kapott, összerogyott, majd magához tért, 
s miután a horda elvonult, Dr. Knöpfler egy parasztházba vitte és megmentette. 

Egy ízben nekünk is menekülnünk kellett, de ez inkább komikus volt, mint tragikus. Azután történt , hogy 
Vásárhelyt először vették be a császáriak. Emlékszem, hogy parancsnokuk, egy ezredes szárnysegédjével és futá-
rával nálunk volt elszállásolva. Annak idején több volt a tiszt, mint a közkatona. A parancsnok kiküldte tiszt-
jeit földerítésre. Vágtatva jöttek vissza, és jelentették: „Jön az ellenség" - szegények csak rossz színházi távcsö-
vekkel voltak fölszerelve. „Látom a dragonyosok fehér köpenyeit", közölte a második, a harmadik meg: „Azok 
csak borjak voltak." A negyedik azt állította, hogy látta a népfelkelést. Riadót fúj tak. Kivonultak a csapatok: 
önkéntesek, nemzetőrök, Kossuth-huszárok. Mi nyugodtan ebédelni tértünk, de alig voltunk túl a második fo-
gáson, amikor ágyúlövés dörrent, majd még egy, aztán egy harmadik, úgyhogy fölugrottunk és az ablakhoz siet-
tünk. A kinti látvány leírhatatlan volt, az út tele menekülő, csákójukat vesztett Kossuth-huszárokkal, en 
carriére lovagló honvédek fegyver nélkül, nők, gyerekek, aggastyánok azt kiáltozva: „Az oláhok, ég a város, itt 
a népfölkelés." Aki még nem élt át hasonló pánikot, nem tudja elképzelni, milyen gyorsan terjed a menekülés 
láza. Apám hintója véletlenül éppen be volt fogva. Szüleink fölültettek úgy, ahogy voltunk, meleg ruhát se 
vettünk magunkra vagy vit tünk magunkkal, csak az akkoriban mindig készenlétben álló, pénzzel-ékszerrel 
megrakott kézitáskákat kaptuk fel és menekültünk, százakkal meg ezrekkel együtt. Megállás nélkül ha j to t tunk 
este hat óráig. Akkor egy székelyek lakta faluban megálltunk és egy paraszthoz tér tünk be, aki nagyon szívélye-
sen fogadott. Alig telt el pár perc, már jött is egyik hintó a másik után, rokonok és ismerősök, mind apám ol-
talmát keresték, mert mint már mondottam, nagyon népszerű volt. Ugyanazok a Bethlen Miklós meg Ferenc 
urak, akik nemrég beverték ablakainkat és azt kiáltozták: „halál Pecsovicsra", most könyörögtek: „Édes Feri 
bácsi, engedje meg, hogy magánál maradjunk." A szabadság nagy hősei úgy rimánkodtak, akár a vénasszony-
ok, és meglehetősen szánalmas képet nyújtottak. A parasztok ki akarták dobni e honvéd meg nemzetőr ura-
kat, mondván: ezek az uraságok hozták nyakunkra a bajt, most aztán ki innét velük! Apám arra kérte a széke-
lyeket, engedjék meg a huszároknak, hogy velünk maradjanak. Szalmán fekve töl töt tük az éjszakát; az egyik 
szobában az asszonyok és a lányok, közel harminc személy. A másik szobában, még számosabban, az urak. Sem-
mi ennivalónk nem volt. Végre a parasztasszony hozott valamennyi kukoricalisztet és húst. De ki főzze meg? 
Egy ügyvéd felesége is a menekültek között volt, ő vállalkozott rá. Puliszkát kaptunk tejjel és tokánnyal! Pom-
pás volt. Az urak egész éjjel nem aludtak, féltek, hogy a székelyek felgyújtják a házat. Egyszer csak zajongást 
hallunk, szitkozódást, závárok kattanását, mi történt? Nyelvtanárunknak, Herr Edelheimnek, egy kikeresztel-
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kedett amszterdami zsidónak igen sürgó's, de igen természetes teendője akadt odakint, s ahogy visszajött a szo-
bába, valaki rárivallt: „Ki az?" O meg ahelyett, hogy „én vagyok", azt felelte: „En vagyam", mire kiáltozás tört 
ki: „Kém, kém!" Minden puska és pisztoly a szerencsétlenre szegeződött, reszketett és vacogott, akár a nyárfale-
vél, és egy árva szót sem bírt kinyögni, míg végre apám kiszabadította az urak keze közül. — Másnap továbbhaj-
tottunk Bálintitt báró félreeső birtokára, Jobbágyfalvára. Ot t már jó sorunk volt. A kényelmes kúria ugyan 
nem volt berendezve, de a legszükségesebbel azért föl volt szerelve. Egy bátor hölgy visszament Vásárhelyre, és 
megígérte, hírt ad, hogy veszély nélkül visszatérhetünk-e. Megegyeztünk, ha van gombostű a levélben, az azt 
jelenti: önként küldte el a levelet, ha nincs benne tű, kényszer alatt. A levél tűvel együtt jött meg. Mind-
annyian hazatérhettünk. Hazaérve teljesen kifosztva találtuk ot thonunkat . A húsz személyre megterített asz-
talt persze éppenúgy letakarították, mint anyám ezüst toalettasztalát, a fiókokat kiürítették, bútort, képeket, 
kályhákat és minden t , ami nem volt elmozdítható, széjjelzúztak és összetörtek, elképzelhetetlen piszok vala-
mennyi helyiségben. Az egyik változat szerint a népfelkelők fosztogattak, egy másik szerint Lázár Móricz gróf 
biztatta fosztogatásra a csőcseléket, de valószínű, hogy az ő buzdítása nélkül is mind benne lettek volna. Mene-
külni mindig rossz. Vásárhelyt később hol a császáriak, hol a honvédek szállták meg, nekünk azonban nem 
akadt több kellemetlenségünk, mert most már o t thon maradtunk. Szörnyen zaklatottak idők voltak azok! Az 
emberek ruhában búj tak ágyba, s éjszaka gyakran ébredtek valamelyik szomszéd kiáltozására: „Jönnek az olá-
hok!" A riadó jobbára tévesnek bizonyult. Köröskörül a tűzvész fényei, fölgyújtottak tanyát és falut. Ha hon-
védek érkeztek a városba, ők buzgón ropták a táncot, mi azonban nem vet tünk részt az ilyen mulatságokon. 
Végül bevonultak az oroszok. Vásárhely volt az első magyar város, amelyet elfoglaltak, így nem lehetett tudni, 
hogyan fognak viselkedni. A legkülönfélébb rémtörténeteket mesélték. Mi butuska lányok ekkor sem féltünk. 
Azt terveztük, hogy amikor megpillantjuk az első orosz katonát, belenézünk a tükörbe, va jon elsápadtunk-e. 
Meleg nyári dé lu tán volt, a város megszállók nélkül; egyszercsak lódobogást hallottunk, az ablakhoz siettünk 
és megláttuk az első kozákokat. Egy az élen, aztán kettő, aztán öt, mindnek szablya volt a szájában, két kezük-
ben pedig felhúzott pisztoly az ablakokra szegezve. Lassan lépdeltek alacsony és sovány lovaikon, melyek ha-
sonlítottak a mi székely lovainkhoz. Később még több kozák jött, akik kis sípokkal éles hangokat hallattak. 
Az orosz sereg főszárnya csak jó félóra múlva érkezett meg. Volt időnk, hogy alaposan szemügyre vegyük ma-
gunkat a tükörben, arcunkra kíváncsi izgalom ült ki. 

P 
JL ompásak, nagyszerűek voltak az orosz csapatok, kivált a szegény honvédek és nem-

zetőrök után. Köpenyük csak a honvédeknek volt, csizmája viszont milyen soknak nem! A nemzetőrök kerek 
kalapot viseltek lobogó fehér-piros tollakkal és félig civil, félig katonai fantáziauniformissal, a végére jól har-
coltak, csak éppen tüzérségüknek hiányoztak a mesterek. - Az osztrák csapatok szintén siralmas állapotban ie-
ledztek, rongyosak voltak és koszosak, ezredeik ziláltak, szánalmas látvány! E siralomképek után pedig a csupa 
rend orosz sereg! Két lovasezred vonul t el ablakaink előtt, az egyik csupa sárga lovon. Aztán a tüzérség, végül 
a gyalogság; a ka tonák nem zárt rendben meneteltek, a tisztek pedig az út két oldalán, a házak mentén vonul-
tak kancsukáikkal. — A csapatok átvonul tak a városon, és egy Koronka melletti mezőn vertek tábort. Csak a 
tábornokok maradtak a városban. Kondérokban főztek nekik, minden polgárnak be kellett adnia valamit, e 
különböző ételeket aztán összekeverték az üstökben, felmelegítették és kiosztották. Egy darab kenyeret sem fo-
gadtak el fizetség nélkül , de uborkát és dinnyét loptak, ez a kettő volt az oroszok nagy szenvedélye. 

Éjjel kettőkor fölkeltették apámat, egy tábornok arra kérte, foglalja el újra főtiszti hivatalát (közben ugyanis 
megszűnt annak lenni ) . Apám nemet mondott. Többé egyetlen tiszt sem lépte át a háznuk küszöbét. Az oro-
szok nem maradtak sokáig, császári csapatok szállták meg a várost. 

Koronkáról mindenk i elmenekült, nagyon nagy volt a félsz az oroszoktól, csak a véndada maradt ott. A ko-
zákok megszállták Koronkát, az öregasszonnyal megmutattat tak minden szobát. A nagyszalonban nagy csillá-
rok és kandeláberek voltak viaszgyertyákkal teletűzdelve, emiatt templomnak vélték a szobát, keresztet vetet-
tek és kimentek, véndadának kezet csókoltak, és a pincét kivéve semmihez sem nyúltak. Oda viszont betódul-
tak, és éjjeli edénnyel merítgetve itták a jó öreg borokat. Különben semmi kárt nem okoztak. 

Az oroszok bevonulásával véget ért a háború, és vele az én gyermekkorom is. Hamarosan tizenöt éves let-
tem, nagy lány. Ilyen időkben hamarabb érik meg az ember. Ifjúságom alatt még sok pompás, napfényes évet 
é l tem meg - a legtöbbet Koronkán, a gyermekkor azonban elmúlt, csak az emlékek maradtak. Most pedig, a 
té t len aggkor idején, ha elfog a borzongás, ezekbe az emlékekbe temetkezem, és fölmelegedek. 

Gmunden, 1900. június 15-én 

F O R D Í T O T T A A D A M I K L A J O S 

7 4 T O L D A L A G I RÓZA 



A Balkán 
MARIA T O D O R O V A 

J L X a s é r t e t járja be a nyugati 
kultúrát - a Balkán kísértete.1 Szent hajszára szövet-
kezett e kísértet ellen minden hatalom: politikusok 
és újságírók, konzervatív kutatók és radikális értelmi-
ségiek, mindenféle moralisták. Akad olyan ellenzéki 
csoport, amelyről ellenfelei nem híresztelték azt, 
hogy „balkáni" vagy hogy tevékenységével „balkani-
zál"? Akad olyan megvádolt, aki nem dobta vissza a 
„balkanizmus" sértését? 

Érdemes a „Balkánt" poliszémiai eljárással megkö-
zelíteni; vagyis azt leírni, „ahogyan egy bizonyos jelö-
lő egynél több jelentésre tesz szert", s megmutatni 
„hogyan hoznak létre egyének és közösségek kreatív 
módon új jelentéseket messziről hozott jelek és kul-
turális produktumok felhasználásával."2 A jelentés-
változás e megszakítatlan Odüsszeiáját a 19. század-
ban egyszerűen Begriffsgeschichtének, fogalomtörté-
netnek hívtak. 

Nézzük hát a „Balkán" elnevezés történetét! 1794-
ben a Cambridge-ről frissen kikerült John Morritt 
brit utazó levantei utazásra indult. Az „antik nagyság 
romjai" iránti lelkesedése ha j to t ta őt Londonból Eu-
rópán keresztül Konstantinápolyba, majd innen to-
vább, Trója nyomába, az Athos-hegyre és Athénba. 
Útban Bukarestből Konstantinápolyba, a bulgáriai 
Sipka-hágón kelt át a Balkán-hegységen, s nővéré-
nek ezt írta: 

Klasszikus vidéken járunk. A hegy lábánál aludtunk, ame-
lyen másnap kel tünk át, amely elválasztja egymástól Bulgá-
riát Romániától (az ókori Thrákiától) , és amelyet ma 
ugyan közönségesen Bal-Kan néven emlegetnek, pedig 
nem kisebb személyiség, mint az antik Haemus.3 

Az csak természetes, hogy a „Levante rajongóinak" 
egyike, a Dilettánsok Társaságának leendő promi-
nens tagja szemében az Oszmán Birodalom területe 
először és mindenekelőtt „klasszikus vidék", és bár-
mi, ami a jelenkorra emlékeztet, legenyhébben fogal-
mazva is bosszantó, lealacsonyítja a ragyogó antik 
tradíciókat. E hagyományokra később ugyan újabb 
rétegek rakódtak, mégis vitán felül állt számára, ho-
gyan kezelje, hogyan foglalkozzon vele, és ezt akkurá-
tusan rögzítette is. 

Ez volt az egyik első alkalom, hogy az angol nyel-
vű útleírásokban Balkánnak nevezték azt a keletről 
nyugatra, a Dunával párhuzamosan futó hegyláncot, 

amely kettészeli Bulgáriát. Gyakorlatilag minden 
Morritt előtt arravetődő brit - és sokan utána is - ki-
zárólag az antik Haemus terminust használták (ógö-
rögül Aemus, a rómaiak számára Haemus).4 Csupán 
egyvalaki lépett túl ezen a két évezreden át változat-
lan gyakorlatot, mely szerint pusztán megemlítik a 
nevet, elfogadva ezzel az ókori görög meghatározást. 
Ez a kivétel Edward Brown volt, egy norwichi orvos 
és utazó, egy 1669-es népszerű és befolyásos útleírás 
szerzője, aki azt állította, hogy a Haemus folytatódik 
nyugat felé, elválasztva egymástól Szerbiát és Mace-
dóniát, és hogy, különböző neveken, ez a hegység 
nyújtózik a Pontus Euxinus (a Fekete-tenger) és az 
Adria között.5 

Az angolokhoz hasonlóan a legtöbb nyugati utazó 
a tizenkilencedik század előtt a klasszikus Haemus 
terminust részesítette előnyben, de ők előbb tudatára 
ébredtek annak, hogy ez nem csak a hegylánc elneve-
zése. A Balkán általam ismert legkorábbi említésével 
a 15. századi itáliai humanista író és diplomata, Fi-
lippo Buonaccorsi Callimaco (Philippus Callima-
chus, 1437-1496) memorandumában találkoztam. 
II. Pál pápa zaklatásai elől Callimaco Lengyelország-
ban telepedett le, és a lengyel király bizalmas tanács-
adójává vált. Megírta III. Ulászló6 tet teinek króniká-
ját, s ebben egy rövid leírást szentel a Haemusnak, 
amelyet ő maga akkor látott, amikor diplomáciai kül-
detésben az oszmán fővárosban járt. 1490-ben VIII. 
Ince pápának írt memorandumában megemlítette, 
hogy a helyi lakosság a Balkán nevet használja a 
hegységre: „Quem incolae Bolchanum vocant."7 

1553-ban a leendő német-római császár, Habs-
burg I. Ferdinánd egy diplomáciai küldöttséget me-
nesztett a Fényességes Portához azzal a feladattal, 
hogy kössenek fegyveszünetet az oszmánokkal és is-
mertessék el velük a Habsburg uralmat Magyarország 
és Erdély felett. A küldetéssel Verancsics Anta l t 
(Anton Vrancic) bízta meg, aki 1549 óta volt Pécs 
püspöke. A dalmáciai Verancsics, egy a török hódí-
tás elől elmenekült boszniai nemesi család sarja, er-
délyi püspök lett Szapolyai János alatt, mielőtt felkí-
nálta volna szolgálatait a Habsburgoknak. Mint mű-
velt humanista, számos történelmi és földrajzi érteke-
zés szerzője volt. 1553-as konstantinápolyi út ja során 
útinaplót vezetett Bécs és Drinápoly között, ahol ki-
zárólag a Haemus és Haemi montes kifejezéseket hasz-
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nálta, s a meglepően pontosnak talált antik szerzők 
tekintélyére hivatkozik. Bár ismerte Strabón cáfola-
tát, mégis megbízhatónak tartja Polybios és más föld-
rajztudósok állításait, akik szerint a hegység legmaga-
sabb csúcsairól egyszerre látható a Fekete-tenger, az 
Adriai-tenger és a Duna. Több mint egy évtizeddel 
később, 1567-ben Verancsics másodszor is a Portánál 
járt, hogy az új szultánnal, II. Szelimmel békeszerző-
dést írjon alá. Megtar tot ta jegyzeteit, amelyeket ké-
sőbb összeszerkesztettek és kiadtak a tizenkilencedik 
században, „Diarium legationis nomine Maximiliani 
II" és „Ratio itineris, quod est a Viena ad Constanti-
nopolum" címek alat t . A második egy részletes úti-
napló volt, megadva a szálláshelyek közötti távolsá-
gokat, földrajzi és más jellegű kommentárokkal tűz-
delve, amelyek között Verancsics megemlíti a Hae-
mus bulgáriai szláv nevét: Ztara Planina (azaz Sztara 
Planina, Öreghegy). Az itáliai Marco Anton io Pi-
gafetti, aki 1567-ben Verancsics társaságában uta-
zott, ugyancsak megemlíti: az Emo bulgáriai neve 
Stara planina.8 Gyakorlatilag Verancsics az első uta-
zó, aki megadja a bolgár nevet, kétségkívül azért, mi-
vel - horvát anyanyelvűként - ér tet t valamennyit a 
helyi köznyelvből. A Stara Planina n év ritkán je-
lent meg a nyugat i utazók beszámolóiban, Gerard 
Cornelius Driesch (1718-1719) a kevés kivétel 
egyike.9 

Salomon Schweigger német pap 1577-ben diplo-
máciai küldetésben járva keresztezte a Balkánt, mint 
II. Rudolf császár követe II. Murád szultánnál. Há-
rom évig tartózkodott az oszmán fővárosban, s legin-
kább arról az erőfeszítéséről vált ismertté, hogy -
Stephan Gerlachhal együtt - ki akarta békíteni a lu-
theránusokat az or todox egyházzal, létrehozandó 
akár egy szövetséget is a pápa ellen. A tübingeni 
egyetem öregdiákjaként olaszra fordított egy rövid lu-
theri katekizmust (mivel az Oszmán Birodalom sok 
kereszténye értett olaszul). Németországban visszatér-
ve megjelentette a Korán német fordítását. Schweig-
ger megőrizte 1570-es évekbeli utazásainak napló-
jegyzeteit, amelyeket 1608-ban publikált. Ebben rész-
letesen leírta a Haemust , amelyre az Emum, Hemo és 
Hemus neveket alkalmazta. Callimaco óta ő volt az 
első utazó, aki közölte a hegy török nevét , a Balkánt, 
így bizonyítva a név terjedését a régióban. Ezenkívül 
ő volt az egyetlen utazó, aki (az általa horvátnak ne-
vezett) bulgáriai szláv hegységnévként a Comonitza 
nevet adja meg: 

[A Heamus] 6000 láb, azaz fél német mérföld magas 
(Plinius, IV. könyv). A történetíróknál olvasható, hogy 
Makedóniai Philippos király, Nagy Sándor apja, hogy 
szemügyre vehesse a v idéket a hegyről, négy nap alatt 
mászta meg a Haemust , és két nap alatt ereszkedett alá ró-
la. Ügy vélik, hogy a hegycsúcsról láthat ta a Duna folyót, 
az Adriai-tengert, v a l a m i n t Itáliát és Németországot, ami 
valami különlegesen csodálatos dolog lenne, mivel a Ve-
lencei- vagy Adriai- tenger több mint 100 mérföldre talál-

ha tó az említett hegységtől; Németország pedig még 100 
mérföldnél is messzebb terül el. 

A Haemus ha jdan ezüstbányáiról volt ismert, az itáliaiak 
ezért is nevezik Ezüst-hegynek. A törökök Balkánnak ne-
vezik, a helyi népesség ho rvá t nye lven Comoni t zának 
u- • io hívja. 

Ismét a Balkánt használta Martin Grünberg 1582-
ben, noha a Rodope-hegyre alkalmazva." Reinhold 
Lubenau, aki 1628-ban összeállította 1573 és 1587 
közötti utazásainak kéziratait, nyilvánvalóan 
Schweigger adataira támaszkodott, és a nevet mind a 
Balkan, mind a Komoniza formában megemlítette.12 

A Balkán formát használta 1608-ban Simeon trir 
Lehatsi örmény utazó." Az első francia, aki - ha hi-
básan is - megemlíti a nevet, Louis Deshayes de 
Cormanin rendkívüli követ volt, 1621-es jelenté-
sében: 

Ezt a hegységet, amely elválasztja egymástól Bulgáriát Ro-
mániától [az ókori Thrákia középkori megnevezése], az itá-
liaiak „a világ láncának" nevezik, a törökök pedig 
Derventnek, amellyel ők a fákkal borított hegyeket szok-
ták megnevezni, ahogy Balkán a neve a csupasz sziklák-
nak, azaz, amelyet az ókoriak Haemus néven ismertek.14 

Ez azonban egyszeri utalás, más helyütt Deshayes is 
az ókori Haemust használta. 

A tizennyolcadik század során a Haemust és a Bal-
kánt mindinkább egymás mellett vagy felcserélhető-
en használták. Schad kapitány 1740-ben leszögezte, 
hogy „a Balkánról vagy a Haemus-hegyről" írt, illet-
ve a „Haemusról, amelyet az oszmánok Balkánnak 
hívnak".15 1762-ben kelt át a hegyen a dubrovniki 
születésű Ruggier Boscovich, egy kiváló európai tu-
dós (aki Rebecca West úrhölgy egy jellegzetes elszó-
lásában „a francia enciklopédisták vad szláv változa-
taként" jellemzett). Mivel dalmáciai volt, felismerte 
a bolgárban a szláv dialektust, s előnyben részesítette 
a Balkán megjelölést, noha tudatában volt azonossá-
gával az antik Haemusszal.1" Francois de Tot t báró az 
1770-es években következetesen Balkánt használt, 
miközben a következő évtizedben D'Hauterie gróf, 
Felix Beaujour és Franfois Pouqueville egyaránt al-
kalmazta a Balkánt és a Haemust.1' A tizennyolcadik 
századi örmény mekhitharista gyülekezet tagjai csak-
nem kizárólag a Balkánt használták, noha ők is ismer-
ték a régi Emos névét. Hugas Indzhekian és 
Stepanos Agont híres tizenegykötetes A négy égtáj 
geográfiája a Balkánt egy olyan hegyként írja le, 
amely keresztbenyúlik Bulgária közepén, s amely a 
velencei határon kezdődik; a hegy egyik nyúlványára 
egy olyan nevet - Chenge — is megismertet velünk, 
amellyel más utazóknál nem találkozunk.16 

A tizenkilencedik század folyamán folytatódott a 
hegység mindkét nevének használata. Franz Weiss 
osztrák térképész 1829-ben készített térképe az euró-
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pai Törökországról a hegységet mint Morn Haemus 
oder Veliki Balkan Gebirge volt megjelölve, míg az 
Iszker folyó és Pirot közötti nyúlványát jelöli mint 
Stara planina.'" Az 1820-as években a brit utazók kö-
zött a Balkán előnyt élvezett, noha nem vált kizáró-
lagossá a Haemusszal szemben, és A. W. Kinglake 
Eothen-je csak a „Balcan"-t használta.20 Az orosz 
utazókat nem terhelték annyira a klasszikus elneve-
zések, s a Balkánt részesítették előnyben a hegy-
lánc neveként . 1808-ban, az orosz-török háború-
ban Alexander Krasznokutszkij kapitányt küldték 
Konstantinápolyba, hogy Musztafa Bajraktar nagyve-
zérrel tárgyaljon. Kétszer kelt át a hegyen - Szliven-
nél és a Sipka-hágón - , és egy elbűvölt hangú beszá-
molót hagyott ránk a Balkanskiya gory szépségéről és 
nagyszerűségéről.2' 

F 
JL~/z a mind erőteljesebb ten-

dencia először csak a hegység nevét érintette. Robert 
Walsh 1827-ben megisméte azt a korábbi hibás felfo-
gást, mely szerint a Haemus, ez a hatalmas hegylánca 
több mint 500 mérföldön át nyújtózik, a Velencei-
öbölnél kezdődik, s eléri Fekete-tengert. Most ezt a 
hegyláncot nevezte Balkánnak, amely nehéz hegysé-
get jelent. Jellemző, hogy egyetlen utazó sem használ-
ta a Balkánt az egész félsziget megjelölésére, kizáró-
lag a Haemus-hegység szinonimájaként használták. 
A „Balkán-félsziget" (Balkanhalbeiland) kifejezést egy 
német földrajztudós, August Zeune vezette be 1808-
as „Goea" című munkájában. Az első brit utazó, aki 
a Balkánt az egész félsziget megjelölésére használta, 
Walsh volt 1827-ben, megemlítve, hogy a térség püs-
pökei valamennyien görögök, akik saját nyelvüket 
használják mint liturgikus nyelvet „a Balkánon", an-
nak déli részén kizárólagosan, északi részén pedig túl-
nyomórészt.22 

Hogy miért a Balkán vált (Délkelet-Európa mel-
lett) az egyik leggyakrabban használt megjelöléssé, 
kevéssé magyarázható pontos földrajzi ismeretekkel. 
Valójában a földrajztudósok kétezer éven át ismétel-
gették a domináns ókori görög felfogást, mely szerint 
a Haemus egy hatalmas hegylánc, amely összeköti 
egymással az Adriai- és a Fekete-tengert, uralva a fél-
szigetet, mint annak északi határa. A thrák eredetű 
név, mint oly sok más balkáni helynév, s az Egei- és 
Fekete-tenger görög gyarmatain keresztül ment át a 
görögbe, mivel ezek közvetlen környékén thrákok 
laktak. A logográfusok mint „Aimon to oros"-t emle-
gették. Bár a Kr. e. 5. században Hédorotos az első, 
aki részletes információt nyújt a hegyláncról, ezek az 
információk még meglehetősen homályosak. A kö-
vetkező században Chiosi Theopompos tudatja ve-
lünk: a félsziget olyan keskeny, hogy legmagasabb 
hegycsúcsáról egyszerre látható az Adriai- és a Feke-

te-tenger. Ez a történet aztán ismertté vált, sokan 
elisméték, mígnem megjelent Polybiosnál, a Kr. e. 2. 
századi megalopolisi földrajztudósnál is. Polybios szö-
vege csak töredékekben maradt ránk. Megjelenik 
Strabónnál (Kr. e. 63-Kr. u. 26), úgy feltüntetve, 
mintha Polybios a saját szemével látta volna ezt. 
Strabón kortársa, Titus Livius munkájában viszont 
Polybiosra hivatkozva adja meg a történetet arról, 
hogyan mászta meg a hegyet Philippos király. Ez a 
pittoreszk beszámoló, noha sokan újra előadták, még 
a modern korban is, kevéssé hihető: már Strabón ha-
tásosan kritizálta. Strabón maga a hegység jelentősé-
gét abban látta, hogy vízválasztó, valamint hogy ter-
mészetes határ a thrák-hellén világ és a Duna menti 
barbár földek között. 

A római korból fenmaradt legrégebbi latin nyelvű 
geográfia, Pomponius Mela „De chronographiá"-ja 
az időszámításunk első évtizedeiből, tovább erősíti a 
két tenger láthatóságának felfogását. Plinius a hegy 
magasságát 6000 lábban adta meg, Ptolemaios pedig 
mint Thrákia és Moesia provinciák határát emleget-
te. Ammianus Macellinus, a negyedik század végén, 
a hegységet nagyszerű, természetes színházhoz hason-
lította, amely félkör alakban északról szegélyezi 
Thrákiát. A bizánci periódusban nem csak az a véle-
kedés maradt fenn, hogy a Balkán északi hegység-
ként összeköti a Fekete-tengert az Adriával, de An-
na Komnéna hercegnő, a nagy bizánci író úgy vélte, 
hogy bár az Adria megszakítja, ezt követően a hegy-
lánc folytatódik a tenger másik part ján is. Minden 
valószínűség szerint A n n a Komnénától vette át ezt a 
felfogást Jocub Veratius itáliai humanista is, aki 
1553-ban a csodálatos „catena mundi"-ról ír, amely 
a Pireneusoktól a fekete-tengeri Mesembria városáig 
nyúlik. 

A 
J L JL reneszánsz korában és 

később is, az antik írók geográfiáit számos formában 
újra meg újra kiadták, eszméiket kritikátlanul ismé-
telgették, a bevezetésekben és kommentárokban a 
legnagyobb tekintéllyel ruházták fel őket. Itáliai hu-
manista földrajztudósok a „catena mundi" vagy a 
„catena del mondo", „a világ lánca" fogalmakat hasz-
nálták, amely arra utalt: úgy vélték, hogy a Balkán-
hegység része az Európán keresztbenyúló hegylánc-
nak, amelyhez valahol Horvátországban csatlako-
zik. Bár a tizennyolcadik század elején egyesek 
(gróf Luigi Marsigli és a földrajztudós Driesch) 
már megkérdőjelezték a Balkán-hegység ilyen ki-
terjedését, helyesen a Timok-folyónál húzták meg 
határait , ez még nem tudta legyűrni az uralkodó fel-
fogást.23 

1808-ban August Zeune, a félsziget névadója még 
ragaszkodott ehhez a megközelítéshez: 
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Ezt a Balkán-félszigetet északon a hosszú Balkán-hegylánc, 
a korábbi A lbanus , Scardus és Haemus választ ja el Európa 
többi részétől, a m e l y aztán északkeleten, a kis Isztria-félszi-
ge ten csatlakozik az Alpokhoz, míg k e l e t e n két ágra bo-
molva belesüllyed a Fekete- tengerbe. 2 4 

Ez a téveszme a Balkán-hegységről min t a félsziget 
északi határáról - valamint a Pireneusi-(Ibériai-) és 
Appenini-félsziget analógiája - ösztönözte Zeunét a 
Balkán-félsziget elnevezés megalkotására.25 Ugyanak-
kor, a nagy tévedés ellenére, már a tizennyolcadik 
századi utazók alaposan megismerkedtek a hegység 
tényleges földrajzi helyzetével, hágóival és csúcsai-
val. Az 1830-as években Ami Boué francia geológus 
és földrajztudós hi te l t érdemlően és véglegesen meg-
cáfolta az el terjedt elképzelést, és helyes módon írta 
le a hegységet, amely 555 kilométer hosszan fut nyu-
gatról keletre (a Timok-völgytől a Fekete-tengerig), 
és amelynek szélessége 20 és 60 kilométer között vál-
takozik. Ugyancsak ő nyújtott átfogó leírást a félszi-
getről, amelyet La Turquie d'Europe-nak nevezett.26 

S bár a Balkán név egyre nagyobb mértékben beke-
rült a megfigyelők és kommentátorok szótárába, ke-
vesen voltak tisztában a pontos jelentéssel. Morritt 
nem értelmezte (valószínűleg nem is tudta volna ér-
telmezni) az ant ik Haemus „lealacsonyító" elnevezé-
sét. A balkan szó kapcsolódott a hegyhez: a legtöbb 
oszmán és török szótár szerint ez hegyet vagy hegy-
láncot jelent, n é h a szűkebb értelemben, erdős he-
gyet, néha mint hágót , amely sűrű erdővel és sziklák-
kal borított hegyen halad át; a balkanlik egyaránt je-
lentett sűrű erdővel borított hegyet vagy durva, szag-
gatott terepet.2 ' Északkelet-Törökországban ma is 
használják a „köves helyre".28 Halil Inalcik szerint az 
oszmánok a balkant először az általános „hegység" je-
lentésében használták Ruméliában, hozzátéve egy 
másik nevet vagy jelzőt, amely megadta a pontos 
földrajzi helyet. Például Emine-Balkán volt a hegy-
lánc legkeletebbi, a Fekete-tenger felé ereszkedő lej-
tőinek neve; Kodja-Balkán („a nagy hegység") volt a 
hegylánc központi része; Küf ük-Balkán („a kis hegy-
ség") volt a Sumlától (a bulgáriai Sumen) északra fu-
tó kiszögellésnek; Ungurus Balkan („a magyar hegy-
ség") volt a Kárpátok, és így tovább.20 Az Emine-
Balkan egyébként a „Haemus-hegység" szó szerinti 
török fordítása: a török „Emine" a bizánci „Aimos", 
„Emmon" és „Emmona" kifejezésekből származott. 
Összetétel nélkül használva a nevet fokozatosan az 
antik és középkori geográfusok Haemuszára alkalmaz-
ták. így, egy 1565-ös dokumentumban, amely a 
Badbakanlik Ardivi -ban maradt fenn, ahol a Balkán-
hegységet egy új derbentci falu - napja ink Tryavna 
bolgár városának elődje - alapítása kapcsán emle-
gették.30 

Széles körben elfogadottá vált, hogy a „balkan" 
szó és név az oszmánokkal együtt érkezett meg a fél-
szigetre. Inalcik viszont Eren iráni-török etimológiá-
ját részesíti előnyben: eszerint a szó a sár vagy iszap 

(balk) kifejezésből származik, hozzátéve a török -an 
kicsinyítő képzőt. Ennek a szónak azonban nincs írá-
sos nyoma az oszmánok előtt korból, annak ellenére, 
hogy ekkor számos török vagy turko-iráni törzs tele-
pedett le vagy vonult át a félszigeten: a bolgár álla-
mot megalapító bolgárok a hetedik század végén, a 
besenyők, úzok és kunok a tizenegyedik és tizenhar-
madik század között, akik később fontos szerepet ját-
szottak a magyar, bolgár és román történelemben. 
Másrészt, a Balkhan név létezett két, a Kaspi-tenger-
től keletre nyújtózó hegylánc neveként, amelyeket a 
tizenegyedik században török törzsek népesítettek 
be.31 Ez megalapozhatja azt a kevésbé elterjedt hipo-
tézist, mely szerint a név preoszmán lehet (minden 
bizonnyal a perzsa „Bala-Kana", azaz „magas, nagy, 
büszke ló" kifejezésből ered), s a félszigetre a tizen-
egyedik-tizenkettedik században hozták be a kun, be-
senyő vagy más török törzsek, akik a Balhkan-hegysé-
gekre emlékezve, a Haemusra alkalmazták azt.32 Vé-
gül, létezik egy tudománytalan állítás, amely szerint 
a név proto-bolgár eredetű. Ez mindössze azért érde-
mel említést, mivel napjainkban ismét népszerűvé 
vált, és mivel jól illusztrálja, milyen fontos helyet 
tölt be ez a fogalom a bolgárok körében.31 

A 
jL Jobban az időben, amikor 

az antik földrajzi tévedés bevett véleménynek számí-
tott, a Balkán még nem számított leggyakrabban 
vagy kizárólagosan használt elnevezésnek. Csak a ti-
zenkilencedik század közepén alkalmazta több szerző 
az egész félszigetre, még ha nem is tudta legyőzni a 
gyakrabban használt elnevezéseket, amelyek az antik 
vagy középkori múltra utaltak vissza: „Hellén-", „Il-
lír-", „Dárdán-", „Román-/Római-" „Thrák-félszi-
get".Az 1878-as berlini kongresszusig a leggyakrab-
ban használt elnevezések az Oszmán Birodalom je-
lenlétére utaltak, mint az „Európai Törökország", 
„Török-Európa", „Európai Oszmán Birodalom", „Eu-
rópai Levante", „Orientális-félsziget".Előretörtek az 
etnikai jellegű elnevezések is: „Görög-félsziget", 
„Szlavo-Görög-félsziget", Dél-Szláv-félsziget", és így 
tovább.34 A Balkán magán a térségen belül sem vált 
elterjedt földrajzi ön-megjelöléssé. Az uralkodó osz-
mánok számára ez „Rum-eli" volt - szó szerint „a ró-
maiak földje", vagyis a görögöké - , „Rumeli-i Dä-
häne" (Birodalmi Rumclia), vagy „Avrupa-i Os-
máni" (Oszmán Európa). 

A „Balkán" azonban ekkor már legyőzhetetlennek 
bizonyult. A tizenkilencedik század második felében 
a „Balkán-félsziget" vagy egyszerűen „a Balkán" meg-
erősítette pozícióit az „Európai Törökország" helyén. 
Felix Kanitz 1879-ben publikálta megtermékenyítő 
hatású „Donau-Bulgarien und der Balkan" c. művét, 
s ha W. Tomaschek 1887-ben még mindig ragaszko-
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dott ahhoz, hogy Hämus-Halbinsel-ről írjon, ez már 
egyre inkább a tudományos különcség benyomását 
keltette.35 Egy másik szerző, az 1880-as évek Oszmán 
Birodalomhoz kinevezett amerikai követe, Samuel 
Cox különbséget tett a ket tő között, és a birodalom 
számos, nagyszerű hegységét említve írt „az Atlasz és 
a Kaukázus, .. .a Pelian és a Haemus, a Kárpátok és a 
Balkán-hegységekről" - de hát az amerikaiak sosem 
voltak túl erősek a a földrajztudományban.36 

Előbb 1893-ban, majd 1909-ben ismét, abból a 
célból, hogy Zeune hibáját kijavítsák és feldolgozzák 
az új és korrekt földrajzi ismereteket a Balkán hegy-
rajzáról, Theobald Fischer német földrajztudós java-
solta, hogy a félszigetet nevezzék Südosteuropának. 

A 
JL JL „Südosteuropäische 

Halbinsel" kifejezést először valójában a híres Bal-
kán-specialista, tudós és diplomata, Johann Georg 
von Hahn használta 1863-ban, kezdeményezése 
azonban akkor nem talált kedvező fogadtatásra, bár 
William Miller, nagy valószínűséggel tőle függetle-
nül, a két kifejezést - Balkán-félsziget és Délkelet-Eu-
rópa - szinonimaként használta. Miller a félsziget te-
rületét nevezte „Közel-Keletnek" is, miközben nyil-
vánvaló módon Európa elválaszthatatlan részeként 
kezelte, de annak is tudatában volt, hogy a bennszü-
löttek a nyugati utazást az „Európába menni" kifeje-
zéssel illették.37 Edward King amerikai újságíró 1885-
ben használta a Balkán-félsziget elnevezést, de több-
nyire „Délkelet-Európáról" írt (s időnként Török-Eu-
rópáról).38 Még 1919-ben is, az albán Christo Dako 
a Közel-Keletet a Balkán szinonimájaként használta, 
amikor azt írta: „Albánia a Közel-Kelet kulcsa; a vi-
szály almája Itália, Ausztria és a többi balkáni nem-
zet között."39 

A századfordulóra a Balkán mind nagyobb mérték-
ben politikai konnotációval töltődött fel. Használata 
olyan széleskörű volt, hogy 1918-ban a szerb földrajz-
tudós, Jovan Cvijic, bár nagyon is tisztában volt 
helytelen használatával, maga is ezt a terminust hasz-
nálta a félszigetről szóló nagyhatású művében. 1918 
után a „Balkán-félsziget", amelynek időnként táma-
dásokat kellett elviselnie földrajzi inadekvátsága és 
értékterheltsége miatt , elkezdett visszaszorulni, külö-
nösen a német nyelvű irodalomban, noha nem tűnt 
el teljesen. 1929-ben Ot to Maull földrajztudós ismét 
felsorakoztatta az érveket annak érdekében, hogy a 
félszigetet „Délkelet-Európának" nevezzék.40 Mint 
Mathias Bernath megfogalmazta: Südosteuropa „egy 
olyan semleges, politika- és ideológiamentes foga-
lommá vált, amely ugyanakkor megszüntette a régi, 
ma is használatos, de irrelevánssá vált történelmi-po-
litikai megkülönböztetést a Dunai Monarchia és az 
Oszmán Birodalom között."41 Az 1930-as és 1940-es 

években azonban a német használat teljességgel lejá-
ratta ezt az állítólag semleges fogalmat. Südosteuropa 
a nácik geopolitikai felfogásának fontos elemévé 
vált, amelynek meghatározott helye volt világképük-
ben mint Wirtschaftsraum Grossdeutschland Südost, a 
Német Birodalom „természetes gazdasági és politikai 
kiegészítése" délkeleti irányban.42 

Az Egyesült Államokban egy a Balkáni Unióról 
könyvet író bolgár szerző könyve ugyancsak felkarol-
ta az ideát, hogy a kompromittált kategóriát (Bal-
kán) egy semlegessel (Délkelet-Európa) helyettesít-
sék.43 Leitmotivuma a Balkán debalkanizálása volt, 
amelyet arra használt, hogy leírja a mozgalmat a bal-
káni megbékélés és egymás kölcsönös megértése ér-
dekében, az 1930-as évek Balkán-konferenciáival 
egy időben. Mind Theodor Geshkof, mind a könyvé-
hez előszót író amerikai szerző felcserélhetőnek vélte 
a „Balkánt" és „Délkelet-Európát", de világos utalá-
sokat tettek arra nézve, hogy a „Balkán" és a belőle 
képzett „balkanizáció" becsületsértő kifejezéssé vált. 
Ironikus, hogy kísérletük a látszólag semleges „Délke-
let-Európa" elterjesztésére egybeesett azzal a korszak-
kal, amikor a fogalom német párját, a „Südosteuro-
pát" lejáratták a nácik. Ez, egyebek mellett, azt is mu-
tatja, hogy az ún. Nyugat különböző nyelvi tradíciói 
egymástól függetlenül fejlődtek, s hogy az elkülönült 
diskurzusokban nem vettek tudomást ugyanazon fo-
galmak fejlődéséről. 

1936-ban Victor Papacostea, a bukaresti Balkán-
tanulmányok Intézetének programját vázolva szenve-
délyesen arról irt, hogy mindazok, akiknek gondolat-
világát az ókori görög színház, zene és Platón eszméi 
táplálták, és akik között Szent Pál a szellem legna-
gyobb győzelmeit élte meg, és akik annyi császárt és 
előkelőséget adtak Rómának, sosem tudnák megérte-
ni, hogyan nevezhették el régiójukat egy török szó-
ról, és egy viszonylag jelentéktelen hegység után, 
„micsoda sértés". 

Mindazonáltal Papacostea is elismerte, hogy „da-
cára kritikámnak és fenntartásaimnak, a név megvál-
toztatása csaknem lehetetlennek tűnik." Át tekinte t -
te a félsziget egyéb lehetséges elnevezéseit, és végül 
arra a következtetésre jutott, hogy a „a Balkán-félszi-
get neve tartósan fenn fog maradni. Végül is, a »he-
gyes félsziget« elnevezés megfelel a félsziget földrajzi 
realitásainak, mivel a leginkább hegyekkel borított 
Európa valamennyi félszigete között."44 

^ \ ^ a l ó s z í n ű l e g a terminus 
náci használata okozta, hogy a háborút közvetlenül 
követő korszakban a Délkelet-Európa fogalom nem-
kívánatossá vált. így Josip Rogliae jugoszláv földrajz-
tudós törekvése 1950-ben a Délkelet-Európa elneve-
zés újbóli bevezetésére hiábavalónak bizonyult.45 
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Ugyanakkor, dacára a fogalom kompromittáltságá-
nak, bizonyos német tudósok továbbra is használták, 
anélkül, hogy a két világháború közötti korszak jelen-
tésének bármi jele felfedezhető lett volna írásaik-
ban.40 Európa többi részén és az Egyesült Államok-
ban általában egymással felcserélhető fogalmakként 
használták a Délkelet-Európát és a Balkánt, a máso-
dik világháború előtt éppúgy, mint utána, az utóbbi 
érezhető előnyben részesítésével. Bizonyos esetekben 
különbséget te t tek földrajzi kiterjedésük között, de a 
legtöbbször szinonimákként alkalmazták őket.4 ' 

Ü ^ ^ é l k e l e t - E u r ó p a és a Bal-
kán megkülönböztetése a német nyelvű irodalom sa-
játossága, s a definíciós kritériumok különbségéből 
ered, de ez a tendencia nem vált sem átütő erejűvé, 
sem egyöntetűvé. Karl Kaser határozta meg - beval-
lása szerint elsősorban földrajzi alapon — a legna-
gyobb Délkelet-Európát, északi határait a Kárpátok, 
keleti határait a Fekete-tenger, a délit az Égei-ten-
ger, valamint nyugati határait a Jón- és az Adriai-
tenger partja m e n t é n meghúzva. így ez magába fog-
lalta Szlovákiát (de - jóval Csehszlovákia felosztása 
előtt - a cseh földeket nem), Magyarországot, Romá-
niát, a korabeli Jugoszláviát, Albániát, Bulgáriát, Gö-
rögországot és Törökország európai részét. Ebben a 
megközelítésben Délkelet-Európa egy átfogó entitás, 
amelynek a Balkán csak egy alrégiója.48 Bernath Dél-
kelet-Európát a világtörténelem egységeként, tárgya-
ként határozza meg, „Róma és Bizánc, a Habsburgok 
és az Oszmánok, a modern keleti és nyugati nagyha-
talmak hegemonisztikus törekvéseinek érőterében", 
idesorolva Magyarországot, Romániát, Jugoszláviát, 
Albániát, Bulgáriát, Görögországot és az európai Tö-
rökországot.4" Délkelet-Európa definíciója a leggyak-
rabban Magyarország helyének meghatározásával 
függ össze. A német kutatóknál az a szabály, hogy 
Magyarországot beleértik Délkelet-Európába, de 
nem a Balkánba. Néha , de nem túl gyakran és meg-
szorításokkal, a Balkán részének tekintik. Ez a hely-
zet leggyakrabban akkor áll elő, amikor szinonimák-
ként kezelik Délkelet-Európát és a Balkánt. Ez, bár-
milyen ritka eset, ahhoz éppen elég gyakori, hogy 
erős reakciót váltson ki a magyarokból, akik „zokon 
veszik, ha balkániaknak nevezik őket".50 Bizonyos 
esetben Romániát is kiemelik a szűkebb értelemben 
vett Balkánból, és a szélesebb Délkelet-Európa fogal-
mával fedik le. 1 

így a Balkán fogalmát Délkelet-Európával vagy fel-
cserélhetőnek, vagy annál szűkebbnek tartják. A leg-
általánosabban véve a Balkán definícióját egy sor 
földrajzi, politikai, történelmi, kulturális, etnikai, 
vallási és gazdasági kritérium, vagy a leggyakrabban 
ezen kritériumok kombinációja határozza meg. 

Bár ahogyan a földrajztudósok, történészek és má-
sok meghatározzák a Balkánt, bizonyos osztályozási 
törekvésből ered, mégis, két okból érdemes röviden 
foglalkozni velük. Először is, a földraj tudósok és tör-
ténészek osztályozási törekvései még mindig közeli 
kapcsolatban vannak a a régió valós fizikai tulajdon-
ságaival, és ebből következően, sokkal kevésbé alkal-
masak a fogalom folyamatos dekontextualizálásában 
való felhasználásra. Másodszor, ez a megfelelő hely 
annak tisztázására, hogy ebben a szövegben kiket tar-
tok balkáninak, egyszóval, hogyan határozom meg 
én a Balkán paramétereit. 

A földrajztudósok általában elfogadják azt a sza-
bályt, hogy a tengerek jól meghatározzák a keleti, dé-
li és nyugati határt, és vitáik az északi és északnyuga-
ti határra összpontosulnak. Ez az, ahol történelmi és 
kulturális szempontok lépnek a diskurzusba, gyakran 
földrajzinak mondott érvelések álarcában. Cvij ic sze-
rint a Duna és a Száva folyók lehetnek a Balkán-fél-
sziget északi határa. Ezzel Romániát kiejtette nyoma-
tékos stílusú, de ellentmondásos vizsgálódásából. 
Másrészről, Cvijic kivételt tett , amikor a délszlávo-
kat tárgyalta, politikai és kulturális kritériumokat ve-
zetett be, amelynek alapján a horvátok és szlovének 
részei lettek annak, amit ő balkáni civilizációnak ne-
vezett.52 

Másrészről George Hoffman, aki egymással felvált-
va használta a „Balkán vagy Délkelet-Európa vagy a 
Félsziget" kifejezéseket, a kritériumok keverékének 
használatával egy lényegében geopolitikai interpretá-
cióhoz jutot t el, amely az írása születése körüli hideg-
háborús korszakot idézi. Kimondottan balkániként 
három országot határö'zott meg: Albániát, Bulgáriát 
és Jugoszláviát. Hoffman felismerte, hogy Görögor-
szág és Románia (különösen Havasalföld és Moldva) 
beletartozik a „balkáni magterületbe", mégsem foglal-
kozott ezekkel a területekkel. Románia esetében, bár 
megállapította, hogy a Duna csak szimbolikus határ, 
ahhoz mégis elegendő oknak tartotta, hogy erre az or-
szágra ne figyeljen. Görögország esetében meglehető-
sen problematikusán és mechanikusan szembeállítot-
ta Észak-Görögország és a Vloré-Szaloniki-vonaltól 
délre eső területeket. Hof fman szerint Görögország 
mediterrán ország, és csak makedóniai és thrákiai te-
rületei tartoznak - feltételesen - a balkáni maghoz. 
A balkáni események által erősen befolyásolt Magya-
rországot sokkal mélyebb kötelékek fűzik Közép-Eu-
rópához; „ráadásul at t i tűdjeiben hagyományosan 
nyugatinak tekinti magát a népe, és magasabb ren-
dűnek a Balkán szláv népeinél." A szlovének és hor-
vátok hasonló érzelmei azonban Hoffman számára 
még csak említésre méltónak sem bizonyultak: egy-
szerűen besorolta őket a balkáni magterülethez.5 ' 

A földrajztudósok általános megközelítése megkü-
lönböztet egy stricto sensu fiziko-geográfiai meghatá-
rozást és egy gyakorlati célokra sokkal alkalmasabb 
másikat. Az első vi tathatat lannak fogadja el a keleti, 
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déli és nyugati határokat a Fekete-, a Márvány-, az 
Egei-, a Földközi-, a Jón- és az Adriai-tenger partjai 
mentén. Az északi határról a leggyakrabban úgy vé-
lik, hogy a Trieszti-öbölbe ömlő Idria folyó torkolatá-
nál kezdődik, majd a Júliai-Alpok délkeleti lejtőit 
követi, ezt követően egybeesik a Szávával és a Duná-
val.54 Ennek megfelelően néhány geográfus - Albá-
nia, Bulgária, Görögország, és a korábbi Jugoszlávia 
országai mellett - csak Dobrudzsát és az európai Tö-
rökországot tekinti a Balkán részeinek. Mások, akik 
tisztában vannak azzal, hogy a politiko-geográfiai és 
a fiziko-geográfiai határok nem esnek egybe, hajla-
nak arra, hogy ideértsék Romániát ( időnként akár 
Moldovát is), de Törökországot már nem.55 

Ez utóbbi, lényegét tekintve politikai megközelí-
tést részesíti előnyben a történészek többsége, akik-
nél a történelmi és kulturális szempontok nagyobb 
súllyal esnek latba. Ok általában vizsgálódásuk tár-
gyaként kezelik Görögország, Bulgária, a korábbi Ju-
goszlávia és Románia történelmét. A legtöbbször ide 
sorolják a korábbi Habsburg-birodalom délszláv terü-
leteit is (Szlovéniát és Horvátországot), bár vannak 
kivételek is. Hasonlóképp, az oszmán történelmet 
rendszerint beleértik, de a modern Törökországét 
nem. Létezik azonban szűkebb definíció is: Fritz 
Viljavec, bár úgy látja, hogy a Balkán politikai egysé-
get alkot, amely közös, a Bizánci és az Oszmán Biro-
dalom korszakai által formált kulturális jellegzetessé-
gekkel bír, valójában kizárja a vizsgálatából Románi-
át és Görögországot, amelyek külön kulturális fiziog-
nómiát fejlesztettek ki.56 Másrészről találkozhatunk a 
Balkán szélesebb meghatározásával is, amely magába 
foglalja a korábbi Jugoszlávia országait, Albániát, Gö-
rögországot, Bulgáriát, Romániát, Törökországot és 
Ciprust is.5' Közvetlenül a Balkán-háborúk után, az 
első világháború előestéjén Tomás Masaryk Mün-
chenben tanulmányt írt Ausztria balkáni politikájá-
ról, amelyben érdekes megkülönböztetést tett. Úgy 
vélte, hogy az első Balkán-háborúig a Balkán fogal-
ma egyáltalán nem foglalta magába Romániát, rit-
kán foglalta magába Görögországot, de még Bosznia-
Hercegovina és Dalmácia is gyakran kikerült belőle. 
A második Balkán-háború után azonban a Balkán fo-
galma kiterjedt az egész félszigetre, beleértve Romá-
niát és Görögországot is.58 

A 
JL JLzzal a szükséges megszorí-

tással, hogy egyes területek balkániabbak, mint má-
sok (episztemológiai, nem pedig morális értelem-
ben), jómagam Balkánként kezelem Albániát, Bulgá-
riát, Görögországot, Romániát és a volt Jugoszlávia 
legnagyobb részét. Szlovéniát, pace Cvijié, nem ve-
szem ide, de Horvátországot igen, mivel a horvátok 
lakta területek egy része meglehetősen sokáig osz-

mán uralom alatt állt. Az olyan vazallus területek, 
mint Dubrovnik, bár csak névlegesen voltak az osz-
mánok kezén, olyan fontos hatást gyakoroltak a Bal-
kán-félszigetre, hogy történelmüket nem lehet nem 
lehet attól elkülöníteni tőle. Bizonyos megszorítások-
kal a törökök is ide tartoznak, mivel részben geográfi-
ai értelemben is a Balkánon vannak, és, ami még 
fontosabb, osztoznak az oszmán örökségen, sőt, gya-
korlatilag csak ők rendelkeznek ezzel igazán. 

A Balkán askriptív kategóriaként való használata 
bizonyos nyelvekben ugyancsak arra enged következ-
tetni, hogy ennek a fogalomnak viszonylagos jelentő-
sége van. A fő európai nyelvekben, amelyek dön tő 
szerepet játszottak a balkanista diskurzus „megszilár-
dításában" (mindenekelőtt az angol és német, kisebb 
mértékben a francia), vagy azokban, amelyek a legin-
kább érdeklődnek a Balkán iránt (az orosz, illetve az 
olasz), a főnév csak egyetlen formában jelenik meg, 
vagy egyes, vagy többes számban. Az egyetlen kivé-
tel a francia, amely mindkettőt használja: le Balkan 
vagy les Balkans. A németben der Balkan jelöli mind 
a hegyláncot, mind a félszigetet. Megjelenhet két 
melléknévi formában: vagy mint előtag összetett fő-
nevekben (pl. „die Balkanländer", „die Balkanhalb-
insel", „der Balkanpakt", „Balkansprachen" és így to-
vább), vagy a „balkanische" melléknévben, amely 
éppúgy lehet pejoratív, mint semleges. Mind az an-
gol, mind az orosz csak a többesszámú formát használ-
ja (Balkans, Balkani) a félsziget és politikai formációi 
elnevezésére. Az angolban a Balkan egyes számban 
csak mint melléknév jelenik meg, amelyet semleges-
ként (a jóval ritkább Balkanic vagy Balcanoid mel-
lett) vagy lekicsinylő értelemben használnak. Az 
oroszban mind a főnevet, mind a balkanszkij mellék-
nevet kizárólag semleges értelemben használják. Az 
olaszok többes számot - Balcania - alkalmaznak a te-
rület megjelölésére; a Balcano melléknév a leggyak-
rabban semleges, de kaphat negatív konnotációkat 
is. A franciában az egyes számú főnév, le Balkan jelö-
li a hegyláncot; a plurális les Balkans a félszigetet. 

A balkanique melléknév itt is semleges, de alkal-
manként pejoratívvá válhat. 

Magukban a balkáni nyelvekben a név használata 
változó. A török nyelvben, ahonnan a szó származik, 
manapság két formája is előfordul: neologizmusként 
mint tulajdonnév, többes számban a Balkán-félsziget 
államainak megjelölésére (Balkanlar); másodszor, 
mint archaikus köznév, balkan, amely hegyet jelent, 
de ritkán, s csak bizonyos tájegységeken használják 
ilyen értelemben. Alkalmazzák melléknévként is, pl. 
a „Balkan yarim adasi" (Balkán-félsziget) kifejezés-
ben. Jelentése neutrális, pejoratív felhangjai nincse-
nek. A görögben és a románban csak többes számú 
alak létezik a félsziget államainak megjelölésére: a 
Valkania és Balcani; ennek megfelelő melléknévként 
létezik a valkanikos, az olyan összetételekben mint a 
„valkanikii laoi" („a balkáni nemzetek") és a balca-
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nie. A szerb-horvátban és az a lbánban ugyanakkor a 
főnév csak egyes számban jelenik meg a régió neve-
ként: Balkan és Ballkan, s ezekből képződik a balkans-
ki, illetve a Ballkanit melléknév. Az albánban a név 
általában n e m kap negatív jelentést. A görögben, a 
szerb-horvátban és a románban egyaránt állhat sem-
leges, mint pejorat ív (műveletlen, elmaradott, fékte-
len, stb.) ér te lemben. A szerb-horvátban létezik egy 
képzett főnév, amelyet a mindennapi beszédben 
mint önkritikát alkalmaznak, amikor valaki rezignál-
tán elismeri a Balkánhoz tartozását: „Balkanci smo". 

A bolgároknak három főnévi formájuk is van a 
Balkánra. Min t köznevet - balkan - a „hegység" szi-
nonimájaként használják, főleg tájnyelvi változatok-
ban, de sokkal elterjedtebb, mint a törökben. Az 
egyes számú tu la jdonnév határozott névelővel - Bal-
kanit - az egyébként Stara Planinának nevezett hegy-
ség másik gyakran használt elnevezése. A tulajdon-
név többes számban - Balkan! - a balkáni régió meg-
jelölésére szolgál. Miközben a balkanets (többes szám-
ban: balkantsi) kaphat pejoratív konnotációkat, ad-
dig a származékos balkandzhiya (nőnemben: balkan-
dziika) néha egy sajátos ethoszra utal: függetlenség, 
büszkeség, bátorság, becsület. A Balkán két kivétel-
lel valamennyi nyelvben a semlegestől a pejoratívig 
terjedő érzelmi skálán helyezhető el. Az első kivétel 
a török, amely n e m ismeri a Balkán pejoratív jelenté-
sét; a másik a bolgár, amely a teljes skálát ismeri, a 
negatívtól a semlegesen át a pozitívig. 

A Balkánból származtatott legfontosabb szó és fo-
galom a „balkanizáció". A tizenkilencedik század vé-
gére a Balkánt egyre inkább politikai konnotációk-
kal használták, n e m annyira tisztán földrajzi értelem-
ben, hanem hogy megnevezzék azokat az államokat, 
amelyek kiemelkedtek az oszmán birodalomból: Gö-
rögországot, Szerbiát, Montenegrót, Romániát és 
Bulgáriát. Ebben az időben nemigen találjuk a leki-
csinylőjelentés nyomait . Jellemyő, hogy a „balka-
nizáció" szót, amelyet a leggyakrabban arra a nemzeti 
fragmentációs folyamatra alkalmaznak, amikor ko-
rábbi földrajzi és politikai egységek új és bizonytalan 
életképességű kis államokra válnak szét, nem abban 
a mintegy 100 éves periódusban alkották meg, ami-
kor a balkáni á l lamok fokozatosan elszakadtak az 
Oszmán Birodalomtól. Amikor a fogalom megszüle-
tett, az első világháború végén, már csak egy balkáni 
állam. Albánia kerül t fel újonnan a Balkán térképé-
re59, a többiek már a tizenkilencedik század folyamán 
megszülettek. A kisállamok elszaporodása a Nagy 
Háború eredményeképp, a Habsburg- és a cári Orosz 
Birodalom dezintegrálódásával, Lengyelország, Auszt-
ria, Magyarország, Csehszlovákia, Litvánia, Lettor-
szág és Észtország létrejöttéhez vezetett. 

Ehhez az első világháborús örökséghez tartozik Ju-
goszlávia, amelynek létrehozása tulajdonképpen a 
balkanizáció ellentendenciája volt. Ausztria-Magyar-
ország és az Orosz Birodalom széthullása emlékezte-

tett az Oszmán Birodalom dezintegrálódására, és így 
a „balkanizáció" szó alkalmas volt az összehasonlítás-
ra. Nem abban az értelemben használták, természete-
sen, hogy a balkáni nemzetek valamiféle előőrsöt al-
kottak a birodalmak felbontásának folyamatában, 
amelyet a közép- és kelet-európaiak követtek; erre az 
időre, vagy pontosabban, ebben az időben, a Balkán 
elnyerte mélyen negatív jelentését. 

így, miközben Eric Hobsbawmnak igaza van ab-
ban, hogy a balkanizációt a Kleinstaaterei-jal azonosít-
ja, tévesen tulajdonítja ezt az Oszmán Birodalom fel-
bomlásának: 

. . .a Kleinstaaterei szó (a kisállamok rendszere) tudatosan 
becsmérlő volt . A német nacionalisták ez ellen voltak. A 
„balkanizáció" szó, amely a korábbi Oszmán Birodalomból 
kivált kis független államokra vonatkozott , megőrizte ne-
gatív jelentését. Mindkét terminus a politikai sértések szó-
tárához tartozott.6 0 

Nem csak a német nacionalisták álltak szemben a 
miniállamokkal; a liberális politikai gondolkodás osz-
tozott ebben a viszolygásban. Hasonlóképp, a tizenki-
lencedik századi szocialisták ellenségessége a balkáni 
Völkerabfälle irányában nem pusztán parasztellenes 
érzelmeikkel magyarázható, hanem a Kleinstaaterei fo-
galma iránti idegenkedésükkel is.61 

N em Hobsbawm az egyet-
len, aki hibásan keltezi a „balkanizáció" fogalmának 
születését. Számos kortárs szótár és enciklopédia, az 
etimológia által megtévesztve, ugyanezt az anakro-
nisztikus hibát követi el: a „se balkaniser" ige koráb-
bi földrajzi és politikai egységek „nemzeti 
fragmentáció" folyamatát jelöli, új kis államokká, 
„mint a Balkánon az első világháború után", dacára 
a ténynek, hogy - Albánia kivételével - valamennyi 
balkáni állam már évtizedekkel az első világháború 
előtt létezett; a „balkanisieren" államok szétforgácso-
lódását és zűrzavaros politikai viszonyait jelöli, 
„amint az a Balkánon tör tént az 1912-13-as Balkán-
háborúk után" és a „Balkanisierung" politikai instabi-
litással kísért igazolhatatlan szétforgácsolódás folya-
matára szolgáló fogalom; a „balkanize" azt jelenti: 
„kis, egymással ellenséges politikai egységekre való 
szétesés, mint történt az a Balkánon az első világhá-
ború után".62 Az Oxford English Dictionary legalább 
kiterjeszti az időkeretet, de még mindig a Balkánnak 
tulajdonítja a terminus alkalmazását. Egyedül Nor-
man J. G. Pounds bánt olyan óvatosan a fogalom-
mal, amennyire csak lehetséges volt: „A balkani-
záció fogalmát arra használják, hogy leírják vele egy 
földrajzi egység kisebb, egymással gyakran ellenséges 
egységre törését."63 A modern olasz szótár egyáltalán 
nem idézi fel az állami fragmentáció jelentését, s a fo-
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galmat teljesen úgy magyarázza, mint despotizmus, 
forradalmak, ellenforradalmak, gerillaháborúk és or-
gyilkosságok szinonimáját, „mint azt gyakorta láthat-
juk a balkáni országokban (és másutt is)."64 

A „balkanizáció" kifejezés az első világháború kö-
vetkezményeként bukkant fel: az első használatát a 
New York Times 1918 december 20-i számában talál-
hatjuk. „Rathenau, a nagyipar feje »Európa balka-
nizációját« jósolja" címmel egy interjút jelentettek 
meg az A E G (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft) 
híres vezetőjétől. A következő négy évben, 1922-es 
meggyilkolásáig, Walther Rathenau volt az egyik leg-
fontosabb képviselője Közép-Európa gazdasági unió-
ja eszméjének, szószólója a jóvátételi problémák meg-
oldásának és az egyik legfontosabb előmozdítója a 
rapallói szerződés aláírásának. Már 1918-ban meg-
kezdte kampányát a békeszerződés várhatóan ke-
mény feltételei ellen: 

Németország nemzedékekre romba dőlt. Ez a legnagyobb 
csapás, ami az országgal az elmúlt kétezer év során tör-
t én t . . . Fekete romok merednek ránk, s valószínűleg nagy 
kivándorlási hullámmal számolhatunk, Dél-Amerika, a Tá-
vol-Kelet és minden bizonnyal Oroszország irányába. Ez 
rettenetes következményekkel járna, s az eredmény Euró-
pa balkanizációja lenne. Németország kihullása az őt meg-
illető helyről a tör ténelem legveszedelmesebb fejleménye 
lenne. Előbb vagy utóbb a keleti hatalmak nyomást fog-
nak gyakorolni a nyugati civilizációra.65 

Rathenau a „balkanizáció" kifejezését használta egy 
csaknem apokaliptikus lepusztultság érzékeltetésére. 
Érvelése nem tartalmazza a „balkanizáció" semmi-
lyen konkrét jelentését, kivéve azt, hogy ilyen rette-
netes kilátást csakis egy erős és hatalmas Németor-
szág képes ellensúlyozni. Fenyegető rémképet hasz-
nálta, amelyet a nyugati szövetségesek elé festhetett, 
rájátszva a Kelet és a Nyugat közötti eljövendő össze-
ütközésről tartó félelemre. Ami még lényegesebb: vi-
lágosan valami széles körben ismert, fenyegető jelen-
ségre utalt. Eltekintve ettől a korai, 1918-as újság-
említéstől, a „balkanizáció" az Európa új felosztását 
megpecsételő Párizs környéki békeszerződések aláírá-
sa után vált végleg a politikai szótár részévé. A 
Nineteenth Century szerint 1920-ban a franciák azzal 
vádolták Nagy-Britanniát, hogy „olyan politikát foly-
tatnak, amely elősegítheti a balti tartományok 
balkanizációját." A Public Opinion ugyanabban az év-
ben azon siránkozott, hogy „ebben a boldogtalan 
balkanizálódott világban... minden államnak vitái 
vannak a szomszédaival." S. Graham a Europe-Wi-
ther Boundban 1921-ben leírta, hogy Magyarország 
gyászolja nagy területeinek balkanizálódását. Arnold 
Toynbee 1921-ben A nyugati kérdés Görögországban 
és Törökországban c. művében a balkanizáció definí-
cióját nyújt ja: „A szót... német szocialisták alkották, 
hogy leírják, mit művelt a breszt-litovszki béke az 
Orosz Birodalom nyugati peremével."66 

1921-ben a balkanizáció széles körben elterjedt, 
amikor a Chicago Daily News európai tudósítója, 
Paul Scott Mowrer kiadatott „egy nyíltan zsurnalisz-
ta könyvet". Mowrer különböző országokkal foglalko-
zott - Ausztria, Magyarország, Bulgária, Csehszlová-
kia, Lengyelország, Jugoszlávia és Görögország —, 
amelyek népességét úgy jellemezte, mint „az évszá-
zadokon át megőrzött identitású, egymással össze 
nem illő fajok szétbogozhatatlan egyvelege"; ez az a 
régió, amely „mostanra balkanizálódott." Meg is ha-
tározta, mit ért „balkanizáció" alatt: „egy reménytele-
nül kevert fajú régióban kis államok elegyének létre-
hozását, amelyek mindegyik többé vagy kevésbé el-
maradott népességű, gazdasági és pénzügyi szempont-
ból gyenge, mohó, ármánykodó, szorongó, s állandó-
an áldozatául esik a nagyhatalmak machinációinak 
és saját szenvedélyei erőszakos ösztönzésének."67 Az 
idegen befolyás a kis államok ügyeire olyan, mindent 
átható elem, hogy egy későbbi író már egyenesen 
„szűkebb értelemben [határozta meg] a balkanizá-
ciót, mint a idegen hatalmak (Oroszország, Ausztria-
Magyarország, Németország, Franciaország és Nagy-
Britannia) állandó beavatkozását, annak érdekében, 
hogy fenntartsák vagy kiterjesszék érdekszféráikat."68 

A „balkanizáció" ezek szerint az első világháború vé-
gén lépett be az újságírók és a politikusok szótárába, 
amikor a Habsburg és a Romanov Birodalom felbom-
lása és kisebb államokká alakulása emlékeztette őket 
a balkáni államok sokkal korábban kezdődött elsza-
kadására az oszmán uralomtól. 

A 
J L JL „balkanizáció" használa-

tának egy újabb divathulláma kezdődött a második 
világháború után a dekolonizációs folyamattal.69 Egy 
remek megjegyzésében Du Bois a „Szín és demokrá-
cia" c. írásában rámutatott , hogy a „balkanizáció" fo-
galmát arra használták, hogy állandósítsák a szégyen 
és a gyalázat érzését a föld kevésbé szerencsés népei 
között, miközben a domináns nyugati hatalmak raci-
onalizálták annak módját, ahogy a kisebb államok fe-
letti befolyásukat fenntartsák: „A szabad államok be-
folyási övezetekbe süllyedtek, és a tőkeközpontok alá 
rendelt, jogoktól megfosztott gyarmatokká váltak. 
Mindezt a kis államok, a „balkanizáció", a reményte-
len kis Haitik általános lenézése racionalizálta, míg-
nem a világ népeinek többségének szégyellni nem 
kezdte magát."70 A fekete-afrikai államok elszakadá-
sa a Francia Közösségtől kiváltotta, hogy a „balka-
nizáció" széles körben használatossá vált a francia po-
litikai nyelvben is, azon frusztráló problémák leírásá-
ra, amellyekkel az a nyolc függetlenné vált afrikai ál-
lam (ahogy nevezték őket: „realitás nélküli ent i tá-
sok") szembesült, amely kivált a korábbi A fr ique 
Occidentals frangaise-ból 1960 után.71 Ezt á tvet te az 
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angol sajtó is: 1960-ban a The Economist azt írta, 
hogy „az afrikai vezetők maguknak köszönhetik, 
hogy... a balkanizációt választották"; a The Listener 
1962-ben egyetértett: „Nyugat-Afrikában mindenütt 
»balkáni állapotok« alakultak ki."72 

F 
I >rre az időre a „balkanizá-

ció" kifejezés mind nagyobb mértékben elvált a nem-
zetközi kapcsolatok kontextusától. Az osztrák Ale-
xander Vodopivec az 1960-as évek közepén írt köny-
vében - „Ausztria balkanizációja" — így írta le az oszt-
rák intézményrendszerrel szembeni elégedetlensége 
kapcsán: „Balkán - ez valaha a megbízhatatlanság, a 
letargia, a korrupció, a felelőtlenség, a rosszul szerve-
zettség, az elmosódott kompetenciák és a törvénysze-
gés szinonimája volt . A fogalmat kezdetben a délke-
let-európai államokra korlátozták. Egy bosszantó fej-
leményként megjelent földrajzi határa in kívül is." 
Klaus Harpprecht nyugat-német újságíró ugyancsak 
felbőszült országának szerinte „felforgató és fojtoga-
tó" intézményeinek láttán, és azt „bájtalan balkani-
zációként" jellemezte: „Ha valaki hosszabb távollét 
után visszatér a [Német] Szövetségi Köztársaságba, 
néhány hét elteltével egy sötét pillanatában azt kér-
dezheti, hogy va jon Európa közepe nem vált-e Balkán-
ná, annak bája nélkül, Bulgária fokhagyma nélkül, Ro-
mánia Bukarest, zene, cigányok és svábok nélkül."73 

Ugyanakkor még ebben a különböző kontextus-
ban sem vált el teljesen a terminus földrajzi eredeté-
től. Ez az utóbbi évtizedben, s különösen az Atlanti-
óceán innenső oldalán felerősödött: itt a „balkani-
zációra" való utalás teljesen elvált a Balkántól és egy-
szerűen egyfajta problémahalmazt jelöl; a balkanizá-
ció kapcsolata a Balkánhoz nem erősebb, mint a „vi-
gyorog, mint a fakutya" kifejezés kapcsolata a kutyá-
hoz. Miközben az amerikai olvasóközönség egy jelen-
tős része számára problémát jelentene akár a leghal-
ványabb földrajzi ismeretekről is tanúságot tenni a 
Balkán földrajzáról, világosan megértik az utalást a 
balkanizációra min t az „olvasztótégely"-eszme antité-
zisére, amikor arra sürgetik őket, hogy „vessék el a 
szociálpolitikai gyakorlatot, amely társadalmunk 
balkanizációjához vezet.'"4 Egy nemrég megjelent re-
cenziójában Richard Grant arról a szakadásról írt, 
amelyet C. P. Snow „két kultúrának" nevezett, és 
amelyet James Joyce mint a természettudományos és 
a művészi habitus megtestesülése — Leopold Bloom 
és Stephen Dedalus — között írt le. Miközben érzékel-
tette, milyen nehéz áthidalni a ke t tő közötti távolsá-
got „egyre balkanizálódó társadalmunkban", Grant 
részletes magyarázatot ad olvasóinak Snowról és 
Joyce-ról, ugyanakkor nyilvánvalóan feltételezi, 
hogy azok teljesen tisztában vannak a „balkanizált 
társadalom" fogalom jelentésével.'5 

Amerikát vizsgálva Utazások Charlie-val c. művé-
ben még John Steinbeck is panaszkodott országa bal-
kanizáltsága miatt : „az államok egymástól való elszi-
geteltsége, amelyet keserűen balkanizációnak nevez-
nek, számos problémát okoz. Ritka a két állam, ahol 
ugyanannyi a benzinbe épített adó.'"ü A New York 
Times, jellegzetes amerikai újságíró gesztussal, ver-
senyt hirdetett a hidegháború utáni korszak definí-
ciójáért: 

Ez már a Globális Kommunikáció Kora? Vagy a Balkani-
záció Érája? Vagy a Vallásos Háborúk Ideje? Vagy a Társa-
dalmi Igénytelenség Korszaka? Korunk fő eseménye, felfog-
hatat lan konzekvenciáival egyaránt lehet a balkáni mészár-
lás, az iszlám fundamental izmus felemelkedése vagy az eu-
rópai egység k ibomlása ." 

Patrick Glynn az American Enterprise Institute-tól 
be is jelentette, hogy a „balkanizáció korszakában" 
élünk és hogy „a vad balkáni háború csupán egyik 
megjelenése a világunk minden szegletén eluralkodó 
barbarizmusnak." Itt a „balkanizáció" elválasztása a 
Balkántól annyira teljes, hogy úgy érezhetjük, mint-
ha az elvont „balkanizáció" kísértete látogatná fel új-
ra a Balkánt.76 

A 
jL V nemzetközi tudomá-

nyos világ számos - egymással sokszor szembenálló 
politikai nézeteket valló - exponense használta és 
használja a fogalmat: a multikulturalizmust azonosít-
ják a balkanizációval, ezzel bélyegzik meg a túlzott 
specializációt, a posztmodernizmus és posztkommu-
nizmus metaforájaként használják.'0 Harold Bloom 
arra használja a „balkanizációt", hogy dörgedelmeket 
zengjen minden jelenség felett, amelyet annyira meg-
vet a tudományában: a nemi (gender) és szexuális 
alapú ideológiák elszaporodását, a mértéktelen 
multikulturalizmust, a francia-német elméletek 
klónjait: „Miután egy életet töl töt tem irodalom taní-
tásával, kevés bizodalmam van abban, hogy az iroda-
lomoktatás túléli a jelenlegi bajai t . . . A humaniórák-
ban és a társadalomtudományokban a társadalmi 
igazságosság jegyében lerombolunk minden intellek-
tuális és esztétikai mércét . . . Az irodalomtudomány 
balkanizációja visszafordíthatatlanná vált."'s0 Itt a 
balkanizáció nem egyszerűen a felaprózódással, az 
egymással viszálykodó kis entitások háborújával vá-
lik azonossá, hanem az elembertelenedéssel, az eszté-
tikai értékek elvesztésével, a civilizáció lerombolásá-
val. Bloom olyannyira elvet bármilyen radikális kriti-
kát, hogy egyetérthet a véleménnyel, mely szerint 
„összetéveszteni a fragmentációt az egyik [a tudomá-
nyos] szférában egy másik terület [a politika] frag-
mentációjával, figyelmen kívül hagyja a lehetőséget, 
hogy az ideológiai felosztottság nem a hatalom felol-
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dódását, hanem további megerősödését jelentheti."81 

A baloldalon ugyancsak könnyű kézzel bánnak a Bal-
kán metaforájával: 

M i n d e n titkosszolgálat a maga sajá t balkáni országában, 
[kirajzolva ezzel] a zsákutca geográfiáját , képes bármi t elhi-
tetni , tele tö r t éne lmi nehezteléssel a törökök és sajá t test-
véreik iránt , halálos h idegháborús játszmákat játszik, s ve-
szélyes a civilizációra. Ebben az é r t e l emben m i n d e n terro-
rista szekta egy balkáni ország és titkosszolgálat, önreferen-
ciális és ön imádó . 6 2 

A fogalmak, szavak, hangok gazdagságával szembe-
sülve nem értjük, miért éppen a „Balkánt" szakítot-
ták le ontológiai alapjairól és teremtették újjá, mint 
egy absztrakt démont? Miért lett belőle nyelvi gyom? 
Ez a szónoki kérdés azon a vélekedésen alapul, hogy 
a Balkán ontológiája nem esik egybe azzal a fogalom-
mal amely a „balkáni" melléknév és a „balkanizálni" 
ige használatából, napjaink politikai és kulturális szó-
használatából árad. Másrészről, a fogalom teljes 
dekontextualizálása és fordított irányú használata 
egy egyszerű szillogizmuspárból levezethető. Az első 
szillogizmus egy extrapoláció: a Balkán mint realitás 
kétes hírnevet szerzett magának (figyelmen kívül 
hagyva a kérdést, mennyire szolgált rá vagy sem erre 
a reputációra); létezik egy sor olyan nem kívánatos 
és nem dicséretes jelenség, amelyek hasonlítanak a 
Balkán realitásaira, vagy még gyakrabban a konstru-
ált Balkán-kép mintáira; ergo, ezeket a jelenségeket 
Balkánnak nevezhetjük. A második szillogizmus lé-
nyegét tekintve interpoláció: a „Balkán" sértő megje-
lölés; létezik valahol egy kevéssé vagy elégtelenül is-

mert realitás, amelyet Balkánnak neveznek; ez a va-
lóság meg kell hogy egyezzen az így megterhelt jelö-
léssel, így az visszavetítődik az autonóm módon tevé-
kenykedő jelölő (signifier) háta mögé. 

„A Balkán" számos tekintetben nomen nudum, 
olyan rendszertani fogalom, amelyet egyedek megje-
lölésére használnak, „amelyeknek nincs helye, mivel 
nem ismert még valamennyi információ, amelyet a 
botanikai és zoológiai nomenklatúrában való elhe-
lyezés szabályai megkövetelnek".Igaz, a nevet napja-
inkban egy kulturális és politikai nomenklatúrán be-
lül használják, de a probléma az volt, és jelenleg is 
az, hogy ezzel jelölnek még egy konkrét földrajzi és 
történelmi valóságot is, annak flórájával és faunájá-
val, így megfelel a botanikai és zoológiai nomenkla-
túra szabályainak. A rendszertani szabályoknak meg-
felelően, lehetséges az új fajokat (ebben az esetben 
az absztrakt kulturális démont) felcímkézni azzal a 
névvel, amely már létezett mint nomen nudum, egy 
olyan névvel, amely még nincs elhelyezve a rendszer-
ben, mivel sosem volt érvényes leírása. Mindazonál-
tal a „Balkán" esetében a legkevésbé sincs így. Bár 
nincs realitás, mégis, kívánhatnánk, hogy a Balkán 
mint szitokszó használói alkalmazzák a heidegeri esz-
közt, húzzák ki a Létezőt, miközben hagyják meg 
mind a szót, mind a kihúzást, mivel a szó, bár inadek-
vát, mégis szükséges. Legalább a törlésjel ál lhatna ott 
figyelmeztetésképpen, hogy ne használjuk metafori-
kus értelmében a kifejezést. 
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Quirinus Kuhlmann 
versíró gépének 
rekonstrukciójáról 
TESLÁR ÁKOS 

„ Első pillantásra lehetetlennek tűnik, amit írok, de éppolyan biztos ez, mint hogy három meg három, az hat. De még lehetetle-
nebbnek fog tűnni az, mikor a legtekintélyesebb emberekkel együtt kifejtem/.../, hogy miként van az emberi bölcsesség legnagyobb 
része a felcserélgetésben elrejtve. Bölcs tudósok, hallgassatok csak ide! Mit akartok ti az üres gondolatok megértésével, miféle belá-
tásra juttok így? Kutassátok csak éles szemmel! Gondolkodjatok el a csodás átrendezés belső' lényegén! /.../ Itt az igazi emberi érte-
lem végcélja! Itt az eszköz, mely halhatatlanná tesz minket!" 

Kuhlmann saját verséhez fűzött kommentár jából ; ' 

D E R WECHSEL MENSCHLICHER SACHEN 

Auf Nacht/Dunst/Schlatt/Frost/Wind/See/Hitz/Süd/Ost/West/Nord/Sonn/Feur und Plagen 
Folgt Tag/Glantz/Blutt/Schnee/Still/Land/Blitz/Wärmd/Hitz/Lust/Kält/Licht/Brand und Noth: 

Auf Leid/Pein/Schmach/Angst/Krieg/Ach/Kreutz/Streit/Hohn/Schmertz/Qual/Tükk/Schimpff als Spott 
Will Freud/Zir/Ehr/Trost/Sig/Rath/Nutz/Frid/Lohn/Schertz/Ruh/Glükk/Glimpf stets tagen. 

Der Mond/Glunst/Rauch/Gems/Fisch/Gold/Perl/Baum/Flamm/Storch/Frosch/Lamm/Ochs und Magen, 
Libt Schein/Stoh/Dampf/Berg/Flutt/Glutt/Schaum/Frucht/Asch/Dach/Teich/Feld/Wiss und Brod. 

Der Schütz/Mensch/Fleiß/Müh/Kunst/Spil/Schiff/Mund/Printz/Rach/Sorg/Geitz/Treu und Got t 
Suchts Ziel/Schlaff/Preis/Lob/Gunst/Zank/Port/Kuß/Thron/Mord/Sarg/Geld/Hold Danksagen. 

W a s Gutt/stark/schwer/recht/lang/groß/weiß/eins/ja/Luft/Feur/hoch/weit gennent, 
Pflegt Bös/schwach/leich/krum/breit/klein/schwartz/drei/Nein/Erd/Flutt/tiff/nach zumeiden 

Auch Mutt/lib/klug/Witz/Geist/Seel/Freund/Lust/Zir/Ruhm/Frid/Schertz/Lob muß scheiden, 
Wo Furcht/Haß/Tug/Wein/Fleisch/Leib/Feind/Weh/Schmach/Angst/Streit /Schmertz/Hohn schon rennt 

Alles wechselt, alles libet, alles scheinet was zu hassen: 
Wer nur disem nach wird denken, muß di Menschen Weißhei t fassen. 

A z EMBERI DOLGOK VÁLTOZÁSA 

Tűnt est/köd/harc/fagy/szél/víz/hő/dél/kelet/nyugat/észak/nap/tűz s a dögvész, 
Jött reggel/fény/vér/hó/csend/föld/tűz/langy/hő/kéj/hűs/láng/füst és ínség erre: 
Tűnt gond/kín/csúf/félsz/had/jaj/baj/vész/gúny/seb/harc/csel/csép s gúnyt űzve 

Jött kedv/dísz/rév/víg/dics/ész/nyert/nyugvás/díj/tréfa/csend/jav/kín öröm-örökrész. 
Mind: hold/lob/füst/ó'z/hal/érc/gyöngy/fa/láng/gém/gyík/juh/bak és has bödön, 
Kedveli mi arc/zab/pernye/hegy/ár/gyár/hab/lomb/hamv/pad/tó/rét/ól és eleség. 

A nyíl/férj/buzgó/gyár/művész/játék/hajó/száj/gróf/nyűg/gond/fukar/hív s az égi Fenség 
Vágya cél/nó'/bér/üdv/mű/kincs/part/trón/csók/gyilok/sfr/pénz/rab hálaözön. 

Mi jó/erős/súly/sík/hosszú/nagy/fény/egy/igen/lég/tűz/fenn/tág nevet visel, 
Azt rossz/gyenge/gőz/gömb/rövid/kis/vak/sok/nem/f öld/víz/lenn/szűk elkerüli 
S a(z) hős/kedv/ész/élc/agy/szív/társ/dac/dús/hír/nyugvás/tréfa/dics keserüli, 

Ha rettenet/undor/csalás/bús/hús/test/düh/szenv/senyv/félsz/viszály/bú/döf gáncsolja el. 
Forog minden, szeret minden, és minden gyűlölni látszik: 

Kinek lelkét ez vezérli, jut a bölcsesség-tárházig. 
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Ebben a dolgozatban egy különleges tárgy keletkezé-
sének körülményeit, elemeinek leírását és bemutatá-
sát, valamint a vele kapcsolatos elméleti kérdések 
tárgyalását kísérlem meg. A tárgy mint összetett alko-
tás, amely több műalkotást foglal egybe - ez lesz meg-
közelítésünk alapja mint elméleti probléma, és mint 
praktikus elemzési szempont, mely szerint feldarabol-
juk, majd újra - saját szájízünk szerint — összerakhat-
juk a gépet. 

A történetnek én is résztvevője, vagy inkább köze-
li szemlélője voltam. Mindenesetre egyike vagyok 
annak a néhány embernek, akik 1999 őszén megva-
lósították a Kuhlmann-gép reprodukcióját. Persze 
fentebbi szavaim mögé általában képzeljenek egy-
egy kortárs kérdőjelet, valahogy így: megvalósítot-
t á k ^ ) a reprodukciót(?), rekonstrukciót(?), reprezen-
tációt(?). . . 

Seregszemle 

Quirinus Kuhlmann (1651-1689) sziléziai német köl-
tő fiatalkori verseskötetének kiemelt fontosságú da-
rabja Az emberi dolgok változása című szonett, mely-
nek német eredetije és magyar fordítása teszi a gép 
szöveges felületét. Kuhlmann különleges gondolatvi-
lága már életében kételyeket ébresztett egészséges el-
meállapotával kapcsolatban. 1679-ben Konstantiná-
polyba utazott, hogy a világegység érdekében megté-
rítse a török szultánt, IV. Mohammedet . Tíz évre rá 
Moszkvában máglyán végezte, mint eretnek. Kuhl-
mann ezt a szonettjét maga is működő, forgó, kombi-
natorikus gépezetként képzelte el, mely feltárja a vi-
lág összes bölcsességét. Úgy vélte, minden tudás hiá-
bavaló a kombinatorikus, adott elemekből véletlen-
szerűen kiforgatott és összerakott állításokat kivéve, 
melyeknek alap szókészlete a kombinatorikus pa-
rancssorokkal együtt az összes tudás rendkívül kon-
centrált , misztikus formája. Ha Kuhlmann-versíró-
gép készült is egyáltalán, nem maradt ránk. 

A magyar fordítást eredetileg Márton László készí-
tette, melynek egy Benits Péter és Tóth Tünde által 
módosított változata került a gépre. 

Horváth Iván professzor és csapata kapta a megbíza-
tást, hogy az 1999-es Frankfurti Könyvvásár magyar 
pavilonjának multimédiás részét elkészítse. Ebbe a 
pavilonba készült kiállítási tárgynak a versírógép-re-
konstrukció. 

Az asztalost én kerítettem. Feladatom volt annak 
az elmagyarázása is, hogy a gép micsoda, és hogy néz 
ki. A munkát végül idejében elvállalta egy fiatalem-
ber, akit az előző nap ismertem meg, Molnár Gábor, 
fiatal vállalkozó, akinek cége főleg bútorok és haszná-
lati tárgyak előállításával, javításával és szállításával 
foglalkozik. A feladat tagadhatatlan furcsasága arra 
ösztönözte Molnárt, hogy fogadja el a megbízást, és 
próbálja ki kreativitását. 

A feliratokat, a betűket a gépen Földi Viktória kéz-
műves-festőművész készítette. 

A gép Frankfurtból hazaérkezvén újra Molnárhoz 
került, hogy elvégezze a karbantartását - a látogatók 
állandó közelség miatt meghibásodott a belső, mozgó 
szerkezet egyik hengerén. Jelenlegi állapotában tehát 
már számtalan német, magyar és más nemzetiségű ér-
deklődő közreműködésének nyomait is magán viseli. 

A stáblista végeztével most szedjük darabjaira a gé-
pet! 

I. Felfoghatatlanul sok felcserélgetés 

Quirinus Kuhlmann: Az emberi dolgok változása 
Az extravagáns vers egy 167l-es nyomtatot t forrás-
ból maradt ránk, a Himmlische Liebesküsse című 
Kuhlmann-kötetben található. Kuhlmann a verset 
szonettnek mondja, és azt is hozzáteszi, hogy ezzel a 
szonettel és a középső szavak permutációjával az ol-
vasó - a szonettet működtetve - végtelen számú ver-
set kaphat. A magyarázatban ezt írja: „e felfoghatatla-
nul sok felcserélgetés lejegyzésének még az a legszor-
galmasabb írnok sem tudna száz évnél hamarabb vé-
gére járni, aki naponta több, mint ezer felcserélt sort 
írna le." A versek száma természetesen nem végte-
len, de igen nagy, hiszen tizenkét sorban tizenhárom 
egy szótagú szóról van szó, és a soronkénti tizenhá-
rom szó bármelyike az összes többi sor tizenhármas 
egységeiből kiválasztott tetszőleges egy szóval egy-
egy külön verset hoz létre. 

Először is nézzük meg az általános működési elvet, 
mely a Kuhlmann-szonettet működő géppé teszi. A 
vers tizennégy sorból áll, ebből az utolsó ket tő teljes 
terjedelmében rögzített, így a vers zárlata kötött. Az 
első tizenkét sorban a sorok eleje és vége a kötött 
(így tehát a rímek is állandóak), középütt pedig ti-
zenhárom egy szótagú szó szerepel perjelekkel elvá-
lasztva egymástól (a német eredetiben legalábbis - a 
fordításban az egyszótagúság sok helyütt elveszett). 
Ezen tizenhárom szóból mindig egy szabadon válasz-
tot t kerül be a vers aktuális szövegtestébe. Most 
egyetlen példát vegyünk, az egyszerűség kedvéért az 
első sort; ennek kötöt t szövege így írható le: Tűnt... 
s a dögvész, míg a három ponttal jelölt változó részbe 
kerülhetnek a köztes szavak, mint est, köd, harc stb. 
így tehát az első sor lehet pl.: Tűnt est s a dögvész, 
Tűnt köd s a dögvész, Tűnt harc s a dögvész stb. 

így valósítja meg a gép műalkotások tömeges ter-
melését. Kuhlmann elképzelése azonban - ezt leszö-
gezhe t jük - több ponton érthetetlen hibákat tartal-
maz, egy számunkra igazában nem világos cél érdeké-
ben, dühítő, rendkívül szembeszökő hibákat, melyek-
nek az értelmével nem vagyunk tisztában. Foglalkoz-
zunk először ezekkel. 

Először is meg kell mondanunk, hogy bár a létre-
hozott versek logikailag, rendszerelméletileg valóban 
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mind-mind külön műalkotások, de azért egymásra 
igen nagyon hasonlí tó műalkotások, és két konkrét 
változatuk összehasonlításakor filológiai megközelí-
tésben akár egymás szövegváltozatainak is tekinthe-
tó'ek. Erre utal egyébként az is, hogy a felettük kon-
vencionálisan megtartott szerzó'i név és a cím is min-
den esetben ugyanaz marad, csakúgy, mint összes rí-
mük és teljes utolsó két soruk. Gondolatkísérletként 
érdemes feltételezni egy olyan irodalmi hagyományt, 
melynek ezek az azonos szerzőjű, című, rímű versek 
mind külön-külön a tagjai, tehát az összes lehetséges 
kombináció egy-egy autonóm műalkotásként áll. 
Ezek a műalkotások számszerűleg annyira elnyomnák 
az irodalmi hagyományt, hogy csak más kombinatori-
kus alkotások versenyezhetnének velük. Ezt az irodal-
mi kánont különösebb túlzás nélkül azonosíthatnánk 
magával a Kuhlmann-szonettel , amely fogalmilag 
nem sokban különbözne attól, hogy a szonett összes 
változatát egyetlen műalkotásként fogjuk fel. Leír-
hatjuk tehát , hogy a Kuhlmann-féle öninterpretáci-
ót jelen irodalmi fogalomrendszerünkben nem tud-
juk igaznak elfogadni, és a számszerűleg hatalmas 
mennyiségű verset (2 329 808 512 a tizenharmadi-
kon) legjobb esetben is csak egyetlen egy elemként 
foghatjuk fel az irodalmi hagyományban. 

I f 
JLX^ü lönösen furcsállhatjuk, 

hogy az utolsó két sor összefoglaló jellegű igazságtar-
talma teljesen függetlenítve van az esetleges előző ti-
zenkét sortól, legalábbis annak változó-komponensé-
től, tehát at tól az elvileg kulcsfontosságú tényezőtől, 
ami a versek megkülönböztetője lehetne. Kuhlmann 
- a mi későbbi horizontunkról mit sem tudva - azt 
állítja, hogy a cserélgetés a „tartalom megsértése nél-
kül" történik. Ez ismét bizonyíthatja a szemünkben, 
hogy a középső szavak ilyen-olyan változtatásának a 
jelentés szempontjából már a szerző szerint sincs je-
lentősége. Ezek szerint a gép működtetésével felfog-
hatatlan mennyiségű, azonos jelentésű verset ka-
punk. Csakhogy az állandó tanulság szintén gyanús 
lehet, mert egy olyan zárlat, ami bármi után azonos 
előlegezett művészi hitelességgel odatehető - nos -
nem lehet nagy reveláció: mindenképp közhelyes, 
mert szándékosan mindenre igaz. Az utolsó két sor 
szentenciajellege kizárja azt a lehetőséget, hogy a 
versgenerálást úgy fogjuk fel, mint a plasztikus befeje-
zés állandó átértelmezését és konfrontálását a vers 
korábbi, kombinatorikus részének egyszeriségével -
ehhez a kombinatorikus változtatások túlságosan ki-
csik. Összegezve: változatok ide vagy oda, a vers szö-
vegszerűen ugyanazt a jelentést, vagy éppen annak a 
hiányát reprezentálja. 

Véleményem szerint a szöveg egyik jelentős értéke 
abban van, hogy rávilágít a saját értékfelfogásunkra. 

Először is, és ez a legszembetűnőbb, az alkotást nem 
készíti el és zárja le, csak szabályokat ad, ezzel nem 
engedi magát egy múltbéli pillanatba datálni, hiszen 
egy adott szöveg csak jelen idejű alkotói közreműkö-
désünkkel jöhet létre, ugyanakkor szándékosan csú-
fot űz a művészet és a művész személyének misztikus 
emelkedettségéből és kivételezett helyzetéből. Az 
adott, kiforgatott vers a jelen szemlélő számára léte-
zik, és - a felfoghatatlan mennyiségű változat miatt -
egy új szemlélő egyetlen mozdulattal eltörli, így az-
tán senki se olvashatja el még egyszer szándékosan 
ugyanazt. A szonett a jelentést a véletlenre bízva 
utal arra, hogy azt mindenkor hiba egy szerzői szemé-
lyiség hiteles és felelősségteljes lenyomataként értel-
mezni, mindezen fogalmainkat, s leginkább a szerzőt, 
mint tárgyiasítható másik ént relativizálja. Gépünk 
egy ironikus játékként fogható fel. Ahogy Barthes 
mondja egy helyütt a modernizmusról: „Valahány-
szor az író papírra vet egy szókomplexumot, magát az 
Irodalom létét kérdőjelezi meg."2 Erről volna szó? 

N em hihe t jük komolyan 
azt sem, hogy ennek a szonettváznak és a váltakozó 
szókészletnek az együttese akár az adott kor emberé-
ben valóban egy gép érzetét tudta volna kelteni: 
hogy hiteles verstermelő eszközként fogadtathatta 
volna el magát. Ez a gép minden gondolkodó, iroda-
lomértő ember számára látványosan az ígértek ellen-
kezőjét példázza, azt a tényt, hogy az emberi kreativi-
tás nem helyettesíthető egyszerű formulákkal, és 
hogy a nyelvnek és művészetnek modellálása lehetet-
len, hiába van, hogy valóban találhatóak olyan szer-
kezeti alapok és rögzített helyek, melyek konkrét je-
lentéstől elvonatkoztatva, egyfajta univerzális ágrajz-
gyűjteményként léteznek. A generatív grammatikák 
gondolatmenetét ismerhetjük fel a fent iekben, véges 
számú elem végtelen megvalósulásának elvét, a szo-
ne t te t felfogva egy olyan mesterséges nyelvként, 
melynek összes kompetenciá ja erre a néhány szóra 
korlátozódik, performanciája pedig egy megismétel-
hete t len permutációra - a generativitás tehát egyfaj-
ta ironikus kétkedéssel interpretálva jelenik meg: 
máshogy nem magyarázhatjuk ezt a nagyon is átlát-
szó, nagyon is hibás Kuhlmann-gépet , min t önnön si-
kertelenségének diadalmas példázataként. Emlékez-
zünk azokra a képeskönyvekre, melyek emberi arco-
kat tartalmaztak szemből, azzal a különlegességgel, 
hogy a lapok vízszintesen három csíkba voltak vág-
va, és ily módon a szemek, az orrok és a szájak külön-
külön voltak lapozhatóak: a lapozgatás eredménye-
ként különleges, lehetet len arcokat kombinálhat-
tunk. Ebben a könyvben az össze nem illőség komi-
kum forrása lett. N é h a az az érzésem, min tha a 
szonett is ehhez hasonló eredményre vezetne. . . 
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Például álljon itt két általam kiforgatott változat: 
1. Tűnt szél s a dögvész, 

Jött csend és ínség erre: 
Tűnt vész s gúnyt űzve 
Jött tréfa öröm-örökrész• 
Mind: érc és has bödön, 
Kedveli mi rét és eleség. 
A férj s az égi Fenség 
Vágya rab hálaözön. 
Mi nagy nevet visel, 
Azt sok elkerüli 
S a szív keserüli, 
Ha hús gáncsolja el. 
Forog minden, szeret minden, és minden gyűlölni látszik: 
Kinek lelkét ez vezérli, jut a bölcsesség tárházáig. 

2. Tűnt víz s a dögvész, 
Jött langy és ínség erre: 
Tűnt csúf s gúnyt űzve 
Jött tréfa öröm-örökrész. 
Mind: lob és has bödön, 
Kedveli mi hegy és eleség. 
A hajó s az égi Fenség 
Vágya sír hálaözön. 
Mi tág nevet visel, 
Azt gőz elkerüli 
S a kedv keserüli, 
Ha düh gáncsolja el. 
Forog minden, szeret minden, és minden gyűlölni látszik: 
Kinek lelkét ez vezérli, jut a bölcsesség tárházáig. 

Az 1. változatot tudatosan válogattam, hogy a sorok 
lehetőségeit általánosan ér thető metaforákba szer-
kesszem. Ezek nem alkotnak metafora-sort, sorpá-
ronként vagy versszakonként viszont számomra ért-
hetőnek tűnnek. A 2. változatban nem figyeltem a 
szavak értelmére, s ennek a fáradozásomnak meg is 
lett a gyümölcse: míg a bal oldali vers konvencioná-
lis képiségével az élet nagy összefüggéseiből villant 
fel néhányat, addig a jobb oldali a nonszensz költé-
szet homályos, nehéz asszociációs munkával is alig ki-
bogozható állításaival operál. Az 1. a tudat közbeik-
tatásának köszönheti minden esetleges erényét, míg 
a 2. a véletlen aknamunkáját reprezentálja^). 

X JLa az egyszeri versszöveg 
vizsgálatával meg akarunk próbálkozni, kényszerűen 
úgy járunk el, hogy a változó részeket nem vesszük fi-
gyelembe, abból indulva ki, hogy nem változatják je-
lentősen a szöveg értelmét; ha a változó részeket fi-
gyelembe próbáljuk venni, akkor viszont minden vál-
tozattal külön kéne foglalkoznunk. Ez komoly fejtö-
rést okozhat az irodalmárnak, aki szeretné minden 
egyes szó helyét és kapcsolatát a többi szavakkal ala-

posan szemügyre venni - ha ennél a versnél ragaszko-
dik ehhez az elképzeléséhez, egy egész élet munká ja 
áll előtte. 

Hogy ne vegyem igénybe túlságosan az olvasó ide-
jét, csak néhány szembetűnő részletet emelek ki a 
rögzített sorrészekből. Feltűnő, hogy a válogatásra fel-
kínált szavak mind a világot leíró alapvető tulajdonsá-
gokat és érzéseket képviselik a versben, a világot meg-
határozó ellentétpárokkal, pólusok megjelölésével, 
vagy olyan rangok, tárgyak szerepelnek, melyek a 
kor emberének életében fontosak, jellemzőek voltak. 
Ezek a szavak adnak azután ki egy többé-kevésbé ért-
hető tablót, afféle világtükröt. Az utolsó két sor (Fo-
rog minden, szeret minden, és minden gyűlölni látszik: 
Kinek lelkét ez vezérli, jut a bölcsesség-tárházig) foglal-
kozik a véletlen szóválogatásban elkerülhetetlen ér-
telmetlenséggel, változékonysággal (Forog minden), 
ellentétekkel és a látszat hamisságával (szeret min-
den, és minden gyűlölni látszik - nézzünk a dolgok mö-
gé!), így kimondva, hogy a fenti esetlegességből ki-
alakuló összkép célzatos, s a vers megértéséhez, s per-
sze az élet megértéséhez is ezen állandó forgás és vál-
tozás és ellentétezés megértése elengedhetetlen (1. 
utolsó sor). Erre utalhat a rögzített sorkezdő szavak 
ismételt ellentétezése is az első négysoros szakaszban 
(tűnt-jött-tűnt-jött - ez csak a magyar fordítás lelemé-
nye, bár az eredeti szellemének megfelel): valami-
lyen rendezőelv állandó mozgásban és kuszaságban 
tartja a világ dolgait. A záró sorok tanulsága szerint 
ez a titkos rendezőelv jóindulatú, ha részleteiben 
csak az érthetetlen gonoszságot látjuk is: szeret min-
den, bár minden gyűlölni látszik. Kuhlmann összes tu-
dása: tudás a változékonyságról, minden emberi dol-
gokéról, és hit ennek végső értelmében. 

M ár eddig is utal tam né-
hány különbségre, mely a német vers és a magyar for-
dítás között felfedezhető. Természetesen minden for-
dítás egy új műalkotást teremt, érint olyan alapvető 
szövegjegyeket, mint a magánhangzók és mássalhang-
zók aránya, vagy a mély és magas magánhangzók ará-
nya-sűrűsége, s az általuk meghatározott szöveghatás, 
melyeket változatlanul meghagyni egy fordításban el-
várhatatlan, bravúros teljesítmény volna. Ezeken kí-
vül azonban a szonett szövege különös nehézségeket 
okoz a fordítónak, mint amilyen az egyszótagúság kö-
vetelménye, melynek nem is lehetett - a tar talom ki-
sebb, elfogadott megsértéseivel sem - megfelelni (ho-
gyan mondjuk egy szótagban azt, hogy északi stb.). A 
német szöveg szintaktikailag is különbözik a magyar-
tól, ezek a változások azonban nem csorbítják, sőt ta-
lán inkább leleményesen kihangsúlyozzák a vers ér-
telmét. A két költemény két különböző nyelvállapot 
terméke is, a tizenhetedik századi német tömör, sú-
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lyos, archaikus nyelvét a fordítás egy, a mi korunk 
nyelviségéhez közelebb álló szókészletbe teszi át, 
nyelvújítás u tán i szavainkat is felhasználva. Egyes 
szavak fordítása sem mindig szó-, hanem általában 
szótag-szerinti. A versek olvasásakor ezekről a kü-
lönbségekről n e m lehet elfeledkezni. 

Feltűnő, hogy Kuhlmann az irodalmi-formai gon-
dolkodásban a zártságáért és kötöttségéért kedvelt 
szonettet sem kötöt ten és zártan alkalmazza (verse a 
Petrarca- és a Shakespeare-féle szonettformák vegyí-
tése). Mintha ismét éppen a mi kényelmes irodalmi 
megszokásunkat venné célba. Vagy mindent, ami ál-
landónak k íván látszani, s mozdulatlannak. 

A szabályos k é t szonettzáró sor hosszúsága nagyjá-
ból megegyezik az első tizenkét sor hosszúságával, 
csakhogy azok még válogatatlan állapotával, azaz 
úgy, hogy fen t iek mind a tizenhárom egy szótagú, vá-
lasztható szót tartalmazzák. így az első tizenkét sor 
13+4 vagy 13+5 szótagszámú, míg a zárósorok 16 szó-
tagosak. A per je lek által jelzett válogatás elvégzése 
után az első t izenkét sor 5-6 szótagúra csökken, ami 
rendkívül éles kontrasztot ad a 16 szótagosnak meg-
maradt utolsó sorokkal. A forma így arra enged kö-
vetkeztetni, hogy ez a válogatás, a tizenháromból 
egyet nem olyan egyértelmű, min t azt hihettük, mi-
vel a szótagszám harmóniája feltételezi és követeli az 
épp nem kiválogatott (a szabályok szerint tehát ot t 
nem lévő) szavak ottlétét-odaértését. Hogy is áll a 
helyzet tehát ezekkel az egy szótagú szavakkal: ott is 
vannak, meg n e m is? A válasz: igen. Eszerint egy 
adott befogadónak is több változatot kell kiforgat-
nia, míg teljesen tudatába nem kerül annak, hogy a 
szavak esetlegesek, és helyettük 12 másik állhatna, 
állt, állni fog — s persze ezek el lentet t je is. Ez a válto-
zások állandóságáról a műalkotás által szerzett tudás 
lesz a kompetencia , mely azután esetleges performa-
tív aktusokban megnyilvánul. 

Láthattuk, hogy egy-egy kiforgatás milyen külön-
böző hangulatokat-értelmeket teremthet , ez azonban 
nem lehet e legendő ok arra, hogy mindegyiket kü-
lön versként kezeljük. Több egymás utáni versválto-
zat megtekintése viszont lassan kialakíthatja ben-
nünk a teljes vers képzetét, az egy versét, melyet ön-
magában (válogatatlanul) nemigen tudnánk átte-
kinteni. A vál tozatok (a számtani módszerhez ha-
sonlóan) k iad ják a fő-versszöveg „irodalmi közép-
értékét", m i n t h a csak az egyes változatokat a befoga-
dó átlagolná. 

II. A zseni á t lá t a káoszon 

A rekonstrukció problémája 
Elméleti jelleggel most a leginkább problematikus-
nak azt a területe t látom, melyet a gép készítésekor 
nem volt idő igazán végiggondolni, s melyet nem is 
volt feladatom nekem végiggondolnom. Ez a problé-

ma így írható le: az eredeti Kuhlmann-mű és a mi gé-
pünk viszonyának tisztázása. 

Annak, hogy nem maradtak ránk tömegével meg-
valósított Kuhlmann-szonettíró gépek, lehetett értet-
lenség, vagy érdektelenség az oka, bizonyára sosem 
lehetett ez a vállalkozás sürgető probléma, technikai-
lag nem is jelent akkora kihívást, hogy az önmagá-
ban elég ösztönző erő legyen. Azt is mondhatjuk, hogy 
az a társadalmi csoport, amely ismerhette a Kuhl-
mann-gép leírását, nem éppen a fúrás-faragásról, 
vagy gyakorlati cselekedetek véghezviteléről ismert. 

A probléma tehát az, hogy ez a megvalósítás, me-
lyet mi végeztünk, része-e a Kuhlmann-gépnek, vagy 
sem. Ha ugyanis része, akkor a versíró-gépet egészen 
1999 őszéig nem tekinthetjük befejezettnek, míg a 
fennmaradt Kuhlmann-szöveget minden formai és 
informatív teljessége mellett töredéknek kell mond-
juk. Ez a töredék-állapot és be nem fejezettség egé-
szen más, mint amit az előző fejezetben kerülgettem, 
amaz a konkrét versszöveg aktualizálásának kihagy-
hatatlan lépését (a permutáció, a kiforgatás elvégzé-
sét) jelentette, mint jelentéses mozzanatát az eredeti 
műalkotásnak, ez pedig valami olyasmit, amit nem 
tekintünk intenciózusnak. Ha viszont a megvalósítás 
nem része a műalkotásnak, akkor milyen indíttatás-
ból valósítjuk meg mégis? Hogy a megvalósítás nem 
része a Kuhlmann-gép egységének, olyan érvekkel tá-
mogatható, mint a fikcióra mint fikcióra tör ténő hi-
vatkozás, magyarán az, hogy ha egy irodalmi műben 
azt olvassuk, hogy valaki éppen képet fest, az irodal-
mi mű befogadásának befejezése után nem szükséges 
nekünk megfestenünk a képet, amelyről ott szó volt. 
Mindazonáltal persze megtehetjük, de ha így magunk 
is műalkotást hozunk létre, az már hozzánk tartozik, 
bár erős allúziót tartalmaz arra a másik, megelőző mű-
alkotásra. Erezhető szintkülönbség van a ket tő kö-
zött: valamire utalni, vagy valamit véghez vinni. 

Mindkét válasz elképzelhető, szerintem valószínű-
leg a Kuhlmann-gép írott formájában éppúgy kész 
volt, mint amennyire kész maradt attól, hogy a mi 
gépünk elkészült. Ezért támad ez a fogalmi zavar a 
kérdés kapcsán, hogy vállalkozásunkat rekonstrukci-
ónak, reprezentációnak, reprodukciónak nevezzük, 
vagy a re-k elhagyásával produkciónak, prezentáció-
nak és/vagy konstrukciónak? N e m tudom. 

A fogalmi zavart elkerülendő, tevékenységünket 
interpretációként fogom fel. Annyi biztos, hogy -
ahogy az interpretáció természetéből adódik - né-
hány értelmezést megfosztottunk a szabadságától a sa-
ját értelmezésünkkel. (Hiszen a gép éppen így néz ki, 
és nem másképp. Meglehet, Kuhlmann sem ilyet 
képzelte.) Meglehet, jót is te t tünk a szövegnek. A 
tárgyalt szonett egyik alapvető tulajdonsága ugyanis, 
hogy szöveg-formájában, a sok perjellel elválasztott 
szóval nem éppen olvasmányos, nem csábítja a befo-
gadót, hogy valóban elolvassa a szonettet. A további-
akban tárgyalt, általunk készített Kuhlmann-gép 
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már sokkal inkább felhasználóbarát: a válogatás el-
végzésével vonzóbbá, egyáltalán: olvashatóvá teszi az 
eredeti alkotást. 

Kutassátok csak éles szemmel! 

Molnár Gábor Kuhlmann-gépe 
A gép eredetileg bicikliküllőkből készült volna, amely 
megvalósítás a mostaniaktól erősen eltérő asszociá-
ciókat indíthatott volna be, de ez a terv 1999 augusz-
tusára meghiúsult. Horváth Iván asztalost kereste-
tett, és én asztalost találtam. Az elvárásaink vala-
hogy úgy voltak összefoglalhatóak: a gép jól nézzen ki. 

Definíciószerűen: jól néznek ki azok a használati 
tárgyak, melyek használati értékükön kívül egy más-
fajta értékkel is bírnak, mely puszta látványukból, te-
hát megalkotottságuk módjából következik. Ezt az ér-
téket a műveltebb köznyelvben esztétikai értéknek 
szokás nevezni. Belső építészek, lakberendezők szájá-
ból is gyakran hallani, hogy ez vagy az a berendezési 
tárgy nagyon esztétikus a lakás bizonyos pontjain. Ez a 
megfogalmazás azonban nem szépművészeti értéket 
jelöl, inkább valami olyan századvégi elméleti magya-
rázata adható, hogy a művészet átesztétizálja a valósá-
got. Ha óvakodunk is az ilyen nagy, ám kétséges ten-
denciákra való hivatkozástól, célszerűnek látszik kije-
lölni, hogy ezt a megfogalmazást hová csoportosít-
suk. Én azt hiszem, minden olyan tárgy, legyen az 
használati értékű, vagy iparos-munka, ha magán vise-
li a törekvés nyomait, mely a meglévő funkciók át-
esztétizálására irányul, ezzel a műalkotásokra vonat-
kozó megítélési szabályok alá utalja magát. 

Nos, a Kuhlmann-gép műalkotás akar lenni, meg-
mutatkozik benne a funkciók átesztétizálásának alko-
tói törekvése. S ez az a mozzanat, amelyre nem számí-
tott senki: a gép készítője az iparos-munkánál többet 
akart és tett . 

Kérem, nézzék meg jól a fotót, s azután folytassuk. 
Molnár a tárgyat emberméretűre készítette el (kb. 
180 centiméter magas, 100 kiló), alsó fele a lábak-
nak felel meg, a mechanikai szerkezettel egybeépí-
tett tar tóként funkcionál, míg a gép maga derékma-
gasságtól szemmagasságig helyezkedik el. A külső 
megjelenés fatörzsre emlékeztet, a talpba elhelyezett 
nehezékek gondoskodnak a stabilitásról, azzal, hogy 
a súlypontot a talp közelébe viszik le. Ez szükséges 
volt, hiszen a gép működésének a nézők közelsége és 
állandó fizikai kontaktusa a feltétele. A gép szemből 
nézve az aktuális versszöveget teszi olvashatóvá, de 
mivel körbejárható, Molnár a belső fémrudat és fa-
hengereket is láthatóvá tette azzal, hogy a burkolatot 
fűrészelt fadarabokkal oldotta meg, s a vágott falap-
ok között be lehet látni (a rejtett szavakra). Elől egy 
•csiszolt falapon helyezkednek el a rögzített sor-ré-
szek, a befejező két sor és a vers címe. A feliratok két-
nyelvűek, a német eredeti és a magyar fordítás, kék 

és zöld festékkel, gót betűkkel. A fatörzs belsejében 
egy rúdon tizenkét henger forgatható, és ezeknek a 
hengereknek a kerületére-peremére körben vannak 
írva a választható szavak. A rögzített sorrészekkel teli 
fa előlap közepén lévő kivágás mindig a mesterséges 
fatörzs belsejében lévő, általunk kézzel forgatott hen-
gerek kerületének egy tizenharmadát teszi láthatóvá, 
azaz mindig egy kiválasztott szót. A hengerek az őket 
elválasztó golyós csapágyakon mozognak, a pontos 
megállást egy adott szónál nehezékekkel érte el Mol-
nár. A hengerek kőrisfából készültek, a burkolólapok 
vajkörtéből, a talapzat pedig vilmoskörtéből. 

M ivei itt többszörös mű-
alkotásról van szó, a vers egy tárgyra van ráfestve, fes-
tészet-képzőművészet és nyelv vegyülésének is tanúi 
vagyunk. Bár a képzőművészeti alkotások többsége is 
utalt valamilyen szövegre, valamiféle hagyományra, 
ami lehetett történeti, mitikus, vallásos hát terű (ez a 
szöveg volt az a történet, melyet a kép vagy szobor 
megidéz), ezt a kapcsolatot azonban nem reprezentál-
ták írásjegyekkel, azaz látható jelekkel, nyelvileg (a 
kulturális „hipertext" a kompetencia épp láthatatlan 
szavai voltak). Ilyen szempontból is ritka és különle-
ges a Kuhlmann-gép: a szöveg, amelyből keletkezett, 
ott maradt rajta felírva. 

A szerzői jog a hordozótól függetlennek ismeri el a 
szerző tulajdonjogát - mindegy, milyen formában ke-
rül kiadásra, milyen formátumban, betűtípussal: a 
szöveg az írójáé marad. Ugyanakkor ritkán kap egy 
szöveg annyira hangsúlyos hordozót, mint a Kuhl-
mann-szonett, csak ritkán mondhatjuk, hogy egy szö-
veg hordozója külön műalkotás lenne, mint ahogy a 
Kuhlmann-gépet külön alkotásként látjuk. A tárgy 
némileg talán hát térbe is szorította a Kuhlmann-szö-
veget, mint jelentéses, önálló versélményt. Calvino 
Ha egy téli éjszakán egy utarő-jában a főhősnő háziba-
rátja, Irnerio mondja: „Tárgyakat készítek a könyvek-
ből. Igen, műalkotásokat: szobrokat, képeket, mind-
egy, minek nevezzük. / . . . / Gyantával összeragasztok 
néhány könyvet, és kész, úgy maradnak. Becsukva 
vagy kinyitva. Olykor meg is faragom őket, lyukakat 
fúrok beléjük. Jó anyag a könyv, jól lehet vele dol-
gozni.. ." Kérdés, mennyire alkalmazható az idézet a 
mi esetünkre. 

A fából készült tárgy giccsbe haj ló érzelmi töltött-
sége ironikus kikacsintásnak minősül a furcsa, provo-
katív szövegre nézve. Hiszen a giccs az eredetiség és a 
banalitás közötti állandó mozgás a művészeten belül, 
s ez beleérthető a gép hengereinek mozgásába is. Az 
efféle csiszoltfa-külső az afféle univerzálisan bölcs 
(bár a háttérben azt megkérdőjelező) Kuhlmann-szö-
veget érvényesen keretezi, miközben önmaga megal-
kotottságát beszédpartnerévé teszi egy három évszáza-
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dos üzenetnek. A míves faforma felidézi a manapság 
is kapható, falapocskákra írt falvédő-szövegeket (egy 
példa: „A rendrakás csak a kisemberek mániája. A 
zseni átlát a káoszon."), s ez is gazdagítja az interpre-
táció értelmét. 

Molnár Gábor műve mint működő műalkotás is 
megér egy gondolatot . A szemlélő aktivitását provo-
káló, csak interakciókban létező, működő műalkotás 
önmaga bemutatkozásának, különösen egy olyan szél-
sőségesen látogatott közegben, mint a könyvvásár 
magyar pavilonja volt, ad egyfajta happening-jelle-
get. Bármilyen furcsa, az eredeti, interaktív szövegal-
kotó szándék, és a tárgyi megvalósulás dobókockával 
való versírásra szólító hangja egyaránt happeningre 
utal. S végül ez az attrakciószerűség egy akaratlan po-
énban tetőzik: a gép nem botránkoztat meg senkit, 
senkinek a konvencióit nem teszi harcosan ellenfelé-
vé. Inkább csak időbeli távolságokat mutat fel, és 
gondolkodásbelieket is: a szöveg másodlagos provo-
katív jellege a Molnár-féle gépben már csak harmad-
lagos jelleg. Ennek egyik lehetséges oka, hogy e mű-
alkotás önmaga befogadását - mint kiállított tárgy -
csak egy közösségi térben teszi lehetővé, így aztán el-
lentétben áll a manapság ideálisnak érzett kontemp-
lativ olvasási stratégiával, ami a szövegek befogadá-
sát az egyedülléttel, az elvonultsággal, a nyugodt, rá-
érős értelmezéssel és gondolkodással köti össze. Azzal 
tehát, hogy a Kuhlmann-szonettet egy kiállítási 
tárgyra írjuk, alapvetően megváltoztatjuk befogadásá-
nak játékszabályait, talán kizökkentjük megszokásai-
ból a befogadót is. 

I t t az eszköz, mely halhatatlanná tesz minket! 

A gép mint kortárs műtárgy 
A gép megjárta a hadak útját, hazatért, miután telje-
sítette hazafias kötelességét: meggyőző kapcsolatot 
szimbolizált a német házigazda és a magyar vendég 
között (alkotói miatt) , sőt kétnyelvű is volt. Rajtunk 
volt a világ szeme. 

A kortárs műtárgyaknak nem könnyű a dolga. 
Senki se tudhatja biztosan, mi alapján őrzünk meg 
tárgyakat, műveket 2000-ben és utána. A gép esélye-
it mindenesetre biztosan rontja, hogy alkotója nem 
szerzett magának nevet előzőleg művész-kritikus kö-
rökben. Ennek a névszerzésnek gátja az is, hogy Mol-
nár nem képzett és nem különösebben jól tájékozott 
a művészi életben - a kritikus az alkotói szándékot az 
alkotói képzettséggel határozhatja meg, és juthat ne-
gatív következtetésre. Bár Molnár Gábor alkotását 
kultúrtörténetileg is érdekes vállalkozásnak látom, ez 
nagyjából nem az ő érdeme - ő (is) megbízást teljesí-
tett. Ráadásul annak sincs nagy valószínűsége, hogy 
ezután mint tevékeny képzőművész folytassa életét 
és alkossa meg életművét. Röviden: kivitelezőnk 
nem felel meg azoknak az elvárásoknak, amiket egy 
művésszel szemben támasztunk. Azt pedig nehéz vol-
na elfogadtatni, hogy műalkotás szülessen úgy, hogy 
egyetlen művész sem vesz részt a munkában, hogy 
művészek helyett stáblista áll csak rendelkezésre. Ká-
nonunk szerzőelvűségének a Kuhlmann-gép nem 
igen felel meg. Érdemes volna például egy címelvű, 
vagy tárgyelvű megközelítés mérlegére is rátenni az 
elemzett tárgyat. 

M indezek után, és mind-
ezek fölött elég, ha annyit jegyzünk meg: a 
Kuhlmann-gép játszani hív minket, és gondolkodás-
ra ösztönöz mindenkit . S figyelmeztetem Önöket: 
meglehet, hogy a gép története még nem ért véget! 
Például, ha egy festőművész lefestené Molnár Gábor 
Kuhlmann-gépét, vagy ha valaki írna róla egy dicsőí-
tő költeményt. . . 

Ahogy Calvinónál a már emlegetett Imerio befe-
jezi monológját: „Most valamennyi művemet bele-
rakják egy könyvbe. ( . . . ) Szóval egy könyv lesz, ben-
ne az összes könyvem fényképe. Amikor majd megje-
lenik, szobrot csinálok belőle, sok-sok szobrot." 

J E G Y Z E T E K 

2. Roland Barthes: Az írás nulla foka. In uő: A szöveg öröme. Bu-
dapest, Osiris, 1998, 35. 

3. Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó. Európa Kiadó, Buda-
pest, 1985. 159-160. 

1. Kuhlmann prózai szövegeit Benits Péter Quirinus Kuhlmann 
- humanizált kombinatorika c. cikkéből (ahed 1996/2. CD-
ROM), a cikkíró fordításában idézem. 
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A szonettgép (részlet) 

Quirinus Kuhlmann: Der Wechsel menschlicher Sachen (1671, Jena) 
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Kempelennek az emberi beszéd mechanizmusáról írott Kempelen könyvének XXV. ábrája, 
könyvének X. ábrája: A magánhangzók képzésének a beszélő gép felülnézetben, 

a szájnyílás, illetve a nyelvcsatorna szerinti bemutatása, 
és különböző hangmagassággal való kiejtésük kottája. 

Kempelen beszélő gépének Posch által megismételt 
második, javított változata. 

Kempelen gépének továbbfejlesztése, amely már 
billentyűk lenyomásával képzi az egyes hangokat. 



Két szemiotikai gép 
a 18. századi 
Magyarországon 
V O I G T VILMOS 

M inthogy itt két köztu-
dott fogalomról („gép" - „szemiotika") lesz szó, nyil-
ván szinte lehetetlen ezeket pontosan definiálni. 

A „szemiotika" annyit tesz: ' jeltudomány' - a jelek 
létrejöttével, használatával, e folyamatok sajátszerű-
ségével foglalkozó tudományos vizsgálatok összessé-
ge. Jeleket voltaképpen minden tudományos vizsgá-
lat nélkül is használunk, mondjuk a számjegyeket, a 
betűket és hangokat. Ha arra vagyunk pontosabban 
kíváncsiak, hogyan és miért születnek és élnek a je-
lek, már nehezebb dolgunk van. Hogyan is képezzük 
a hangokat? Miért éppen 7 (vagy 14 vagy 77) magán-
hangzó van? Miért vannak magánhangzók és mással-
hangzók -hogy azután belőlük szavakat komponál-
junk, természetesen sok-sok nyelvben sokféle mó-
don. És azután miért is mondjuk azt, hogy asztal, a 
sztol meg a Tisch ugyanazt jelenti, de már a sztul meg 
a Fisch, sőt a vigasztalj?gészen mást jelent, sőt a leg-
utóbbi nem is „víg asztal". 

És itt még csak a nyelvészeti szemiotika szinte 
meghatározhatatlanságát említettük. 

Hasonlóan köztudott dolog, hogy a „gép" általá-
ban 'munkát végző szerkezet'. Á m milyen munkát vé-
gez pl. egy autó vagy autóbusz, nem is beszélve a vil-
lanylámpáról? Franciás ízlésű enciklopédiák ezért azt 
is hozzá teszik a meghatározáshoz, hogy a gép 'vagy 
energiát alakít át, vagy munkát végez'. Ez már jó 
megoldás mondjuk a villany vasalóra, de ilyen alapon 
a forró feketekávé is gép, ugyanakkor a definícióból 
éppen az marad még mindig ki, mire is használjuk pl. 
a telefont? Itt talán mégis a közlés és nem a hang-
energia oda-vissza alakítgatása a fontos dolog. 

A gépek közhasználatú értelmezése úgy véli, hogy 
ezek az emberi cselekedeteket (és az érzékszervek ál-
tal végzett észlelést) mechanizálják. Az írógép az em-
beri kézírást gépesíti, a teleszkóp meg a mikroszkóp 
az emberi szem gyarló képességeit sokszorozza meg, 
egészen hihete t len mértékben. Á m ha ezt elfogad-
juk, még így sem lesz minden egyszerűen érthető. Ha 

a dagasztógép és a mixergép „gép", akkor mi a habve-
rő? És ha ez is „gép", akkor a kávét kavaró kávéska-
nál már gép-e? Milyen emberi cselekedetet sikerült 
mondjuk az óriáskerékkel vagy a levélmérleggel me-
chanizálni? 

Gondolom, itt az ideje, hogy megemlítsük - csep-
pet sem egyszerűbb azt definiálni, mi is egy „szemioti-
kai gép"? Hogyan lehet a jeleket és a jelezést gépesí-
teni? Minthogy dolgozatunk éppen erre vonatkozó-
an próbál példákat említeni, egyelőre nem kell felele-
tet adnunk. 

Elöljáróban még azt kell csupán megemlíteni, 
hogy az „automata"-elv hozzásegíthet bennünke t leg-
alább a kérdés helyesebb feltevéséhez. A m i n t ismere-
tes, az automata valamilyen beépített program szerint 
működő szerkezet (gép). Egy balta még nem automa-
ta, az eszterga és a marógép már az. Ha én ezerszer 
hímzem ki ugyanazt a tulipánmintát — még nem let-
tem automata. Ám a szövőgépek már évszázadok óta 
az automata-elv alapján működnek. A mai kompute-
rek már valóban „automata számítógépek". Azt azon-
ban viszonylag kevesebben tudják, hogy már a skót 
matematikus, John Lord Napier of Merchiston 
(1550-1617) olyan számolótáblákkal dolgozott, ame-
lyek „egyszerűsített szorzást" és logaritmusszámítást 
végeztek. Pascal (1642-ben), Leibniz (1672-ben) 
olyan számítógépeket konstruáltak, amelyek logikai 
elvek alapján számították ki a matematikai művele-
tek eredményeit. 

Ilyen értelemben beszélek „szemiotikai gépekről" 
az alábbiakban. 

Ahhoz, hogy azt állíthassuk, nem is egy „szemioti-
kai gép" már a 18. századi Magyarországon is műkö-
dött, talán érdemes egy pillantást vetni a jeltudo-
mány és a gépek történetének egymáshoz kapcsolha-
tó mozzanataira. 

Nyilvánvaló tény, hogy a jeltudomány (szemioti-
ka) és a gépek kapcsolata igen sokféle lehet. A mo-
dern számítógépek meg sem születhettek volna olyan 
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kommunikációelméleti, jelentéselméleti, számelmé-
leti kutatások és ezek eredményei nélkül, amelyeket 
a szemiotika is a maga tudománytörténetének kere-
tei között tart nyilván. Nem véletlen, hogy ilyen 
összefüggések felismerésével kezdődik a modern ame-
rikai szemiotika (az 1960-as években). Még nyilván-
valóbb a kibernetika szerepe a modern szovjet szemi-
otika létrejöttében (ugyancsak az 1960-as években). 
A tartui szemiotikai iskola éveken át foglalkozott a 
„mesterséges ér telem" kérdéseivel. A modern magyar 
szemiotika első generációjának vezető képviselői kö-
zött főként Papp Ferenc és Petőfi S. János volt a mes-
terséges fordítás és a számítógépes nyelvészet elköte-
lezett híve, egyenesen úttörője. Már maga a „számító-
gép" is ilyen felismerés eredménye: John von Neu-
mann (magyarul: Neumann János) már a negyvenes 
években foglalkozott a játékelmélettel, majd az em-
beri agy felépítésének „kibernetikai" gépekhez hason-
lította. 

A 
JL JLmi a számunkra most 

fontosabb régi előzményeket illeti, a már említett ré-
gi automata-előzmények, köztük Pascal és Leibniz lo-
gikai-matematikai gépei szerepelnek a szemiotika tör-
téneti áttekintésekben. Voltaképpen e törekvés foly-

tatásának tek in the tő Peirce számos tanulmánya - no-
ha ő n e m foglalkozott logikai-matematikai modelljei-
nek mechanikus realizálásával. Magam úgy gondo-
lom, hogy az „automaták" egész története szorosan 
kapcsolódik a társadalmi szemiotika problématörté-
netéhez: akár az ókori templomi automatáktól Leo-
nardo da Vinci valódi és imaginárius gépeiig, az óra-
művektől és harangjátékoktól az olyan mozgó, zené-
lő, táncoló figurákig, amelyek főként a 18. században 
voltak rendkívül népszerűek Európában. Ezek a verk-
lik, kintornák formájában éltek tovább, a némafil-
mek mozijaiban csakúgy megtalálhatók voltak, mint 
cirkuszokban, vásárokon. A modern mechanikus ze-
ne ebből a hagyományból táplálkozik. Mechanikai-
lag ezek működése egyszerű: a hangokat, mozdulato-
kat egy „kottaszerű" átírás rögzíti, amely azonban 
(legtöbbször lyukszalag formájában) közvetlenül di-
namikus jellegű: billentyűk, sípok, forgó részek moz-
gatására szolgál. E gépezetek szemiotikája lényegét te-
kintve egyszerű. Ha egy dallamot vagy táncot mecha-
nizálunk, a következő megoldást kapjuk: 

dallam - + kotta - + vezérlés - + hangszer 
mozdulatsor - + tánc - + vezérlés —+ mozgatott bábu 

Gyakorlatilag nagy ügyesség, találékonyság kell ah-
hoz, hogy az ilyen automaták pontosan és szépen mű-
ködjenek. Á m szemiotikailag csak az első fázis nehéz: 

Ö V A L A T T 

Feljegyzés 

G y ő r i I m r e e l v t á r s n a k 

Alulírottak Pethő Tibor a Magyar Nemzet és Darvasi 
István a Magyar Hírlap főszerkesztője az alábbiakban 
számolunk be helyzetünkről. 

Politikai és társadalmi helyzetünkkel mindketten elege-
dettek vagyunk. A Párt Központi Bizottsága mindenben 
igyekszik megteremteni főszerkesztői munkánk elvégzésé-
nek legjobb politikai feltételeit. Állandó meghívottai va-
gyunk a KB-üléseknek, kielégítő információkat kapunk a 
főszerkesztői értekezleteken és a KB-tagokkal azonos mó-
don kapunk írásos információkat. 

Mindketten országgyűlési képviselők vagyunk. Pethő 
Tibor a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnö-
ke , Darvasi István az Országgyűlés Külügyi Bizottságá-
nak titkára. Mindketten alelnökei vagyunk az Országos 
Béketanácsnak, így mindketten jelentős közéleti szerepet 
töltünk be. 

Helyzetünkben a két másik központi reggeli napilap fő-
szerkesztőivel szemben abban van a különbség, hogy a 
Népszabadság a párt, a Népszava a Szakszervezetek 
lapja lévén, vezetőiket a párt, illetve a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa sorolja be a maga szervezeti rendjébe 
és ennek megfelelő gazdasági és szociális illetményük, el-
látásuk is. Emellett mind a pártnak, mind a szakszerve-
zetnek saját kiadója van. A Népszabadság és a Népsza-
va főszerkesztőjére tehát nem az általános vállalati ren-
delkezések vonatkoznak. 

A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap egy állami 
vállalat, a Lapkiadó Vállalat kiadásában jelenik meg. A 
vállalat, mint minden más vállalat az állami gazdálkodási 
szabályok szerint működik. Ebből adódik helyzetünk kü-
lönbözősége. Az állami funkciók felsorolása nem ismeri 
az országos napilap főszerkesztője kategóriát. Ebből kö-
vetkezően a két minisztérium, a pénzügy, valamint a 
Közlekedési és Postaügyi Minisztérium számára csak a 
Lapkiadó Vállalat létezik, a két napilap főszerkesztőjének 
kezelése azonos a vállalat csaknem 400 egyéb lapjának 
főszerkesztőjével. 

A dokumentum PethőTibor életútintetjújának mellékletéből való. Az interjút Murányi Gábor készítette 1989-ben. 
Lelőhelye az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 189. (Standeisky Éva) 
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„ábécét" és „nyelvtant" kell találnunk a zene vagy a 
tánc leírására. Ha ez egyébként megoldható feladat 
(van például kottaírás), a további már jól működő 
mechanika kérdése, elvileg nem bonyolultabb, mint 
egy hagyományos írógép megkonstruálása. Sőt, ez a 
megoldás sok területre kiterjeszthető. Ételeket főző 
automatát ugyanígy lehet konstruálni. Joseph-Maria 
Jacquard (1752-1834) lyukkártya-vezérlésű szövőgé-
pe (1805) elvileg számtalan mintázat lefuttatására 
volt alkalmas. (Ritkábban szokás említeni, hogy ez 
az elegáns és megbízható megoldás ekkor már egy 
több generáció óta ismert tradíciót követ: Falcon 
már 1728-ban ugyanilyen lyukkártya-vezérlésű gépet 
alkotott.) 

F 
JL—/nnél sokkal bonyolultabb 

feladat „szemiotikai" gépek (automaták) konstruálá-
sa. Korának egyik legzseniálisabb mechanikusa volt 
Kempelen Farkas lovag, aki két ilyen gépezetet is 
megalkotott. 

Minthogy életében igazán híressé vált, és az utó-
kor sem felejtkezett el róla, biográfiáját elég a legrö-
videbben felidézni. 1734. január 23-án Pozsonyban 
született. Apja császári és királyi udvari tanácsos 
volt. Győrött, majd Bécsben tanul (bölcseletet és jo-

got), ezután a magyar királyi kamaránál nyer állást. 
Jogi, adminisztratív munkákat bíznak rá, kiváló tech-
nikusként ő irányítja a budai királyi palota építési 
munkálatait, ő korszerűsíti a schönbrunni palotát, 
amelyben a kor által méltán csodált vízmű az ő talál-
mánya. Élete nagy részét Pozsonyban töltötte. 1798-
ban vonul nyugalomba. 1804. március 26-án Bécs-
ben hunyt el. 

A kor szemében legnevezetesebb gépe az 1769-
ben elkészített „sakkozó automata", egy többrészes 
mechanizmus, amelynek legfontosabb része egy láda-
szerű asztal tetején álló sakktábla volt. Ezen a jelent-
kező játékos úgy játszott, hogy az általa megtett lépé-
seket a sakkfiguráknak a táblán mozgatásával jelez-
ték. Az asztal másik oldalán egy díszes török ruhába 
öltöztetett ember nagyságú bábú ült, aki „kezével" 
mozgatta a maga bábuit. A mozgatás mechanizmusa 
a mai „manipulátorok" megoldásával egyezett meg. 
A „sakkozó török" szinte mindig megnyerte a sakk-
partikat, noha kihívói között jó sakkozók is voltak. 
Kempelen először a bécsi császári udvarban mutatta 
be gépezetét, majd 1782 és 1784 között (ekkor is rit-
ka kiutazási engedély birtokában) Párizs, London, 
Drezda és Berlin is ilyen bemutatók színhelye volt. 
Méltán mondhatjuk, a kor egyik szenzációja volt az 
automata: újságcikkek és tanulmányok százai foglal-
koztak vele. Mindenki arra gyanakodott, hogy vala-
hol ember ül a ládában, ám még ez esetben sem volt 

J. Fizetésünket a Kormány Tájékoztatási Hivatalá-
nak elnöke állapítja meg. Anyagi javadalmazásunk tekin-
tetében nincs panaszunk. 

2. Mindketten a Központi Állami Kórház paciensei 
vagyunk, de 

a) nincs jogosultságunk háziorvosi kezelésre (Darvasi 
Istvánnak, amíg pártmunkás volt, volt ilyen); 

b) kötelező évi szűrésre nem irányítanak bennünket. 
3. Nincs intézményes gondoskodás évenkénti üdülteté-

sünkről. Vagy tudunk szerezni magunknak beutalót, 
vagy nem, ez azonban kapcsolatainkon múlik. Más szo-
cialista országokkal ellentétben, ahol a népfront és a kor-
mány lapja főszerkesztőit időnként külföldi üdülésre kül-
dik, ilyen gyakorlat nálunk nincs. 

4. A nyugdíjalap megállapításánál is hátrányosabb el-
bírálás alá esünk, mivel az állami státuszokhoz viszonyít-
va nincs meghatározott helyzetünk. 

5. Az ez évben életbe léptetett kormányintézkedésekig 
mindketten úgy használhattunk gépkocsit, hogy volt ház-
tól-házig szóló, vagyis hivatali utakra szóló engedélyünk 
és évi négyezer km személyi használatunk. Ebből megma-
radt a háztól-házig, elvették a négyezer km-t. Helyette 
pénzbeli térítést nem kaptunk. Kaptunk egy kedvezmé-

nyes gépkocsi vásárlási utalványt, amit azonban egyi-
künk sem használt fel. A négyezer kilométerre nem min-
dig volt szükségünk, de úgy érezzük igényt tarthatunk ar-
ra, hogy évente egyszer, vagy kétszer gépkocsival mehes-
sünk el egy üdülőbe. Közéleti funkcióink miatt nem egy-
szer ünnepnapokon is igénybe kell vennünk gépkocsit. 

Mindketten túl vagyunk a hatvan éven, Darvasi Ist-
vánnak az orvos nem javasolja, hogy gépkocsit vezessen. 

A Lapkiadó Vállalat nagy szervezet, amelynek kiadá-
sában sok lap jelenik meg, de ezek közül csak kettő orszá-
gos politikai napilap. Ez kívánná meg a kérdés hosszabb 
időre szóló egyértelmű rendezését. 

A Magyar Hírlap létrejöttéig ez a gond azért nem üt-
között ki, mert a Lapkiadó Vállalat kiadásban csak a Ma-
gyar Nemzet jelent meg, annak főszerkesztője Mihályfi 
Ernő elvtárs volt, ő pedig miniszterhelyettesi funkcióból 
került át a főszerkesztői székbe és megőrizte mindazon il-
letményeket és járandóságokat, amelyeket miniszterhe-
lyettesként élvezett. A Magyar Hírlap létrejötte, illetőleg 
Mihályfi elvtárs halála óta a kérdéssel átfogóan még nem 
sikerült foglalkozni. 

Budapest, 1980. december 4. 
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nyilvánvaló, honnan és hogyan veheti észre így az el-
lenfél lépéseit, és milyen mechanizmussal irányítja a 
maga „karját" a válaszlépések megtételére. 

Kempelen maga sosem írta le gépezete működését. 
A francia forradalom (és előzményei) el is sodorták 
az érdeklődő közönség nagy részét. Á m úgy tudjuk, 
hogy 1822-ben még megvolt a sakkozó gép Párizs-
ban, sőt olyan adatokat is ismerünk, miszerint csak 
1854-ben Philadelphiában, az ottani gépmúzeumban 
égett volna el. 

yj 
JL JLa igen gondosan végigol-

vassuk az elsődleges beszámolókat, úgy látjuk, 
Kempelen több ízben is javította a gépet, amely né-
ha „látványosan" nem működött , vagy félbe kellett 
szakítani a bemutatót. Arra azonban nincs adatunk, 
hogy valaha is lényegesen átalakította volna vagy új 
gépet készített volna. Még a nyilvánvaló mechani-
kus megoldások (pl. a bábuk mozgatása) technikai le-
írását sem adta meg. Egyértelműen hatásvadász részei 
is voltak a bemutatásnak: a gépezet ajtainak kinyito-
gatása (min t mondjuk az illuzionista David Copper-
field fellépésein is), a török pipázott, bólogatott, a hi-
bás lépéseket figyelmeztető mozdulatokkal kísérte, 
stb. Ez a „sakkozó" viselkedésének szcenírozása volt 
- nyilvánvaló szemiózis. Csak elismeréssel illethet-
jük azt a mechanikai megoldást is, amely a bábuk 
mozgatására, illetve az ilyen mozgatás megfigyelésére 
vonatkozott. Noha nem tudok pontos „szemiotikai" 
szakkifejezést ennek megnevezésére, nyilvánvaló 
tény, hogy mindkét megoldás szemiotikailag is nagy-
ra értékelhető. 

Ami viszont a legérdekesebb szemiotikai kérdés: 
„hogyan sakkozott" a gép - ezzel kapcsolatban csak 
negatív választ adhatunk. Tudjuk, a mai elektroni-
kus sakkozó automaták létrehozásához két feltételre 
volt szükség. Igen nagyméretű gépi memóriára, 
amely tárolja az ismert megnyitásokat, és nagy mély-
ségű kombinatorikát tesz lehetővé. Ezenkívül mind-
ezt gyorsan is kell a gépnek végrehajtani. Egy valódi 
sakkozó gondolkozhat órákig is egyetlen lépésen, ám 
akár a legjobb lépést is meghúzhatja egyetlen másod-
perc alatt. A gép viszont minden válaszlépést egyfor-
ma „mélységgel" gondol végig. Erre pedig csak az 
utóbbi évtizedek gyors és nagy memóriájú számítógé-
pei adtak lehetőséget. (Mára viszont még az olcsó 
sakkozó gépeknél is változtatható a gép „erősségi fo-
ka".) A legutóbbi években a tömegkommuni](áció 
jóvoltából százmilliók tudnak arról, hol tart most az 
„ember" és a „gép" sakkjátszmája. Mára külön kell 
nehezíteni a sakkozó automata dolgát ahhoz, &3gy 
ne mindig ő nyerjen. (Viszont az olyan játékokban, 
ahol nem két, hanem több játékos van, és ahol a „le-
osztás" véletlenszerű elemeket is tartalmaz, mirvt pél-

dául a bridzsautomatáknál, egyelőre nem állandósult 
a gép győzelme. 

Kempelen sakkozó automatája, 230 évvel koráb-
ban ugyanezeket a problémákat már felveti. Tudtom-
mal nem ismerjük a gép játszmáinak a lefolyását, így 
a „gép" sakkozó stílusát és színvonalát igazából nem 
tudjuk jellemezni. 

Egészen más a forrásanyagunk Kempelen másik 
szemiotikai gépe - a sokéves munka után 1788-ra el-
készített beszélőautomata - esetében. Ez (többszöri 
jobbítás után) egy 4-5 éves kisgyerek „hangján" sza-
vakat tudott mondani, akár más és más európai nyel-
veken. Kempelen az olasz és a latin esetében tartotta 
legegyszerűbbnek a hangképzést, és ezt még a franciá-
ban is jobbnak, mint például a sok mássalhangzó-tor-
lódás miatt nehézkes német nyelv esetében. E gép 
minden részletét jól ismerjük, fonetikai elveit, me-
chanikáját Kempelen pontosan leírja Mechanismus 
der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner 
(azaz Kempelen sprechenden Maschine, Bécs, 1791), 
amely egy 456 nyomtatot t lapnyi, tüzetes beszámoló, 
ahol részletesen elbeszéli felfedezése történetét. (Ma-
gát a beszélő gépet e könyv alapján később is újra-
építették, először egy Posch nevű mechanikus 1821-
ben Berlinben. Kempelen maga utal arra, hogy az ál-
tala kidolgozott mechanizmust billentyűzettel köny-
nyen tovább lehetne fejleszteni.) 

Minthogy Kempelen könyve máig érthető, új ki-
adásokban is hozzá férhető, megtehetjük, hogy igen 
tömören jellemezzük felépítését. A hangképzést egy, 
a dudára hasonlító szélzsákkal oldja meg, az egyes 
hangokat viszont nem egyenként (!) hozza létre, ha-
nem ma már tudjuk, a fonetikai „megkülönböztető 
jegyek" rendszerének megfelelően mintegy hétféle 
hangmódosító rezonátor vagy cső egyenkénti, vagy 
együttes beiktatásával. Ezért is „poliglott" a gép, már 
ami a legismertebb európai mássalhangzók és magán-
hangzók létrehozását jelenti. A nyomatékot nem utá-
nozza, az egyes hangok hosszúságát, egymáshoz való 
kapcsolódását pedig a fúvós hangszerek (és a duda) 
hangképzési elveit utánozva hozza létre. 

M ég mindig nem eléggé 
köztudott, hogy ily módon Kempelen az eszközfoneti-
ka és a fonológia klasszikusa, úttörője volt. Már ez a 
körülmény is elég lenne ahhoz, hogy a mechanikai-
technikai szemiotika létrehozói között tartsuk szá-
mon. Á m könyvében egész fejezeteket szentel más 
„nyelvszemiotikai" és „gondolkozásszemiotikai" prob-
lémáknak. 

Minthogy valódi beszédet kíván utánozni, termé-
szetesen foglalkozik az írott és a beszélt nyelv, ponto-
sabban a hang és a betű összefüggéseivel. „Poliglott" 
megoldása nemcsak a fonológia irányába mutat. Még 
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ennél is érdekesebb az a fejtegetése (II. Abtheilung. 
Gedanken über die Frage: Ob die Sprache von dem 
Menschen erfunden, oder ob sie ihm anerschaffen wor-
den ist: Ob alle Sprachen aus einer Grundsprache 
erstanden sind?) amelyben a nyelv „isteni adomány" 
vagy „emberi alkotás" voltát tárgyalja. Herder Ab-
handlung über den Ursprung der Sprache (1789), va-
gyis akkor igazán friss értekezése nyomán az utóbbi 
véleményt fogadja el. Az ember maga „alkotta meg" 
nyelvét. (Ehhez még az összehasonlító és történeti 
nyelvtudomány szempontjából is igen bölcs megjegy-
zéseket fűz, amelyekre azonban itt nem térünk ki.) 
Annál fontosabb, hogy Kempelen az első, aki ezt az 
„ember által csinált" nyelvet egy géppel dokumentál-
ja. Nyilván azért illesztette könyvének mechanikai 
részei elé ezt a nyelvre és a nyelv keletkezésére vonat-
kozó fejtegetést, mivel a nyelv egészét is szinte „gépe-
síthető" produktumnak tartja. Ha a hangokat géppel 
hozhatjuk létre, ezek kombinációi (a szavak) is gép-
pel produkálhatok. Sőt a szavak kombinációi, a mon-
datok is. Kempelen gépe valóban mondatokat produ-
kált, amelyek még a társadalmi etikett és a célszerű-
ség szempontjait is figyelembe vették. Művének utol-
só lapjain (a 243. §-ban) arról panaszkodik, hogy mi-
vel gépének „fújtatója" korlátozott terjedelmű, csak 
rövidebb kifejezéseket (Redensarten) tud utánozni, 
mint pl. vous etes mon ami - je vous aime de tout mon 
Coeur avagy Leopoldus Secundus - Romanorum Im-
perator - Semper Augustus. Ezt az „automata"-elvet 
szemiotikailag fontosabb ténynek tartom, mint azo-
kat a mondatokat , amelyekben az egyes nyelvi „je-
lek" (Zeichen) szinte köznyelvi, aligha terminus jelle-
gű megemlítését találjuk. 

A francia forradalom korában az „embergép" fogal-
ma közismert volt (nemcsak La Mettrie nevezetes 
könyve L'homme machine 1747, révén). Az „automa-
ta-elv" pedig voltaképpen ekkor válik a mindennapi 
élet részévé. Ennek az új megoldásnak természetesen 
vannak szemiotikai következményei is: a jelképzés és 
jelutánzás mechanikus megoldásai közül ez a kor ter-
jeszti el például az (először optikai) „távírót" (Chap-
pe-fivérek 1794). Ha pedig azt is hozzátesszük ehhez, 
hogy ez a megoldás válik a napóleoni időben (Mo-
zin, 1812) a sémaphore (szó szerint 'jelvivő') alapjává 
- nem tagadhatjuk, hogy Kempelen korában a gépek 
és a szemiotika kapcsolata sokrétűnek nevezhető. 

JL X . e m p e l e n két gépe szemio-
tikai szempontból eltérő vonásokat képvisel az eddig 
említett szempontok szerint. Van azonban egy továb-
bi, igen fontos szempont, amely tekintetében viszont 
Kempelen gépei egyformák. A modern műszaki pszi-
chológia részletesen foglalkozik „ember és gép" kap-
csolatával, amelyen elsősorban az embernek a gépet 

irányító („kibernetikai", újabban „pszichokiberne-
tikai") tevékenységét szokás érteni. Természetesen ez 
a probléma minden „géppel" kapcsolatban felmerül: 
a bányából vizet kimerő végtelen szalagon függő vöd-
röktől mondjuk a mai film- és videofelvevők zoom-
gombjaiig. Kempelen mindkét gépe abban különbö-
zik e megoldásoktól, hogy emberi tevékenységet szi-
mulál, illetve hoz létre. Itt nem az ember „vezet" egy 
gépet, hanem a gép hozza létre, vagy utánozza az em-
beri tevékenységet. A 18. század az „automata" meg-
nevezést használta, a modern kor e gépek körében 
különítette el a „robot", mára az „önjáró" és „intelli-
gens" robot kategóriáját. Kempelen gépei ezek előz-
ményeinek tekinthetők. És noha ismerünk ugyan 
olyan felhúzható óraműveket, amelyekben mondjuk 
egy kalitkában madár röpköd és énekel - ám a tet-
szés szerinti szavakat vagy mondatokat produkáló be-
szélőgép, vagy az ellenfél tetszés szerinti lépéseire „vá-
laszoló" sakkozógép kibernetikája ettől lényegében 
különbözik. Kempelen gépei már a fordítógépek, a 
mesterséges intelligencia programjainak előfutárai és 
nem a verkli szemiotikáját testesítik meg. E szem-
pontból szemiotikailag fejlettebbek Pascal és Leibniz 
számítógépeinél. Külön helyük van a szemiotika tör-
ténetében. 

Noha már az elmondottakból felismerhetjük, mi-
ben volt „szemiotikai" jellegű Kempelen két gépe, ta-
lán mégsem árt ezt lapidárisan is megállapítani. 

Az ő beszélőgépe előzménye a mai számítógépes 
nyelvoktatásnak, amely, mint köztudott, főként a 
hangtan középfokú oktatásában eredményes. (Sőt 
azt is hozzá tehetjük ehhez, hogy e kérdéskör szakér-
tői tudnak Kempelen munkásságáról, azt idézik és 
használják is.) 

A sakkozó gép pedig természetesen a mai „kiborg" 
(cyborg) előzménye: egy automatamozgatású ember-
szerű robot, amelynek (vagy akinek) mozdulatai az 
emberi kézmozdulatokat idézik, persze „tökéletesí-
tett" formában. Ami e gép „irányítását" illeti, itt vol-
taképpen egy véges számú szabály szerint létrehozha-
tó végtelen számú „játszma" konkretizálása a feladat. 
A „sakkozó automata" vagy „kiborg" logikai játékot 
játszik, ám ember ellen, azaz egyszerre „emberi" és 
„gépi" logikával dolgozik. N e m az ember és a gép 
megszokott rendszerében az ember irányít és a gép 
csak végrehajt, hanem itt ember és gép el sem vá-
lasztható egymástól. Kempelen sakkozó gépe több 
szinten is ezt a megoldást képviseli. Már ilyen a bá-
buk „kézzel" mozgatása. Ez szinte felesleges, hiszen 
„tolattyú" vagy „mágnes" is elláthatta volna a sakkfi-
gurák mozgatását. A Kempelen által alkalmazott, lát-
ványos megoldás éppen az ember és gép elválasztha-
tatlanságát jelzi. A „török" azonban nemcsak sakko-
zik; hanem morális leckét is ad a tévesztő vagy csaló 
ellenfélnek. Ot t a „gépi logika" erkölcsi imperatí-
vusszá válik. A tökéletes sakkjáték és a tökéletes eti-
ka jelzése a játszma. 
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Már említet tem, hogy a beszélő gép udvaronci 
mondatra van megtanítva. A sakkozó gépet nyitogat-
ják és csukogatják, hogy bizonyítsák, nincs itt csalás. 
A török, egy nem európai figura, mint ahogy a sakk-
figura is voltaképpen „sah"-figura. Igazán pontosan 
jelzi a sakkozó gép a kor orientalizmusát is. 

Egyszóval: Kempelen két gépe a kor társadalmát is 
jól jelzi. „Társadalmi-szemiotikai" gépeknek is nevez-
hetők. Lesz ugyan még követőjük: századunk sok ro-
botja, mesterséges értelme. Az ő előzményük is a 
szemiotikus Kempelen két automatája. 

I R O D A L O M 

Természetesen csupán a legfontosabb munkákat említhetem itt. 
Kempelen életéről elég sok színes írás született. Mindmáig a leg-

jobb áttekintés: Kőszegi Imre-Pap János: Kempelen Farkas. Buda-
pest, 1955. Művelt Nép. (Ebben a korabeli források jó, ám nem 
teljes felhasználásával.) 

A Mechanismus der menschlichen Sprache nebst Beschreibung einer 
sprechenden Maschine eredeti kiadását (Wien, 1791) új, kitűnően 
kommentált hasonmáskiadásban jelentette meg Herbert E. Brekle 
és Wolfgang Wildgen (Stuttgart-Bad Cansstatt, 1970. Friedrich 
Frommann Verlag). A bevezetés nyelvtudomány-történeti jelle-
gű, igen alapos. 

A munka végre igen pontos magyar kiadásban is hozzá férhető: 
Kempelen Farkas: Az emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szer-
ZŐ beszélőgépéltek leírása. Budapest, 1989. Szépirodalmi Könyvki-
adó (Ritkaságok sorozat). Fordította: Mollay Károly, szakmailag el-
lenőrizte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Tamóczy Tamás. 

A modern oktatást mutatja be, a könyv függelékében Kempelen 
beszédhiba-elgondolásait is méltatják: Lángi Péter: Számítógép al-
kalmazása a hangtan középfokú oktatásában. Budapest, 1992. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem. (Egyetemi Fonetikai Füzetek 6.) Ta-
lán érdemes lenne kiadni a Kempelenről szóló egykorú hazai tudó-
sításokat is. Ezek közül számunkra a legérdekesebb Holéczy Mi-
hály beszámolója a Tudományos Gyűjtemény 1835. évi, 19. évfolya-
mában a VIII. kötet 115-119. lapjain található. Ebben olvashat-
juk azt a ritkán említett adatot, miszerint a beszélő gép is „erkölcsi 

tökélyt" jelképezte. Ha a nézők nem értik beszédét, ezt halkan 
megismétli: „de ha még egyszer eszik ezt vele, gonosz és haragos 
hangon mondja meg". 

Ez a beszámoló 1785-re datálható. 
A mai (pontosabban az újrakiadások előtti közelmúlt) 

Kempelen-felfogását, úttörő tevékenységének elismerését jól tük-
rözi: Kempelen emlékezete. írások és megemlékezések Kempelen 
Farkas születésének 250. évfordulójára. Szerkesztette: Bolla Kál-
mán. Budapest, 1984. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtu-
dományi Intézete. (Magyar Fonetikai Füzetek 13.) 

Különösen századunkban a szlovák tudománytörténet is a magáé-
nak tekintette Kempelen munkásságát. A kitűnő bibliográfiák 
mindig hozták nemcsak az ő műveit, hanem a kortársi hivatkozá-
sok, beszámolók adatait is. (Ezekben a magyar kutatók által eddig 
nem is használt adatokkal.) Legújabban a beszélő gép könyve je-
lent meg: Wolfgang von Kempelen: Mechanizmus l'udskej reci. 
Prelozili Slavo Ondrejovic a Peter Durco. Preslov a poznámky 
napísal Slavo Ondrejovic. Bratislava, 1990. Tatran. (Pamati a 
dokumenty.) Nincs most terünk kitérni Kempelen irodalmi és mű-
vészeti utóéletére. Edgar Allan Poe fantasztikus elbeszélést írt ró-
la. Von Kempelen and his discovery címmel (The Flag of Our 
Union, 14, 1849. április 14 ), amelynek megjelenési dátuma több 
mint mágia. 

A francia rendező Raymond Bemard 1926-ban készítette el 
A sakkozó című filmjét Kempelen automatájáról. 
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Kempelen Farkas 
Automatjai 

U d v a r k a m a r a i tanácsos Kempelen Farkasnak, Pozsonyban, 
sakkozó tö rök jé t és beszélő fejét Friedel a bécsi leveleiben, 
(Briefe aus Wien verschiedenen Inhalts an einen Freund in 
Berlin, von Johann Friedel. Achte Ausgabe. Leipzig und Ber-
lin, 1785) az 1-ső rész 48-dik levelében emígy írja le. ( A 
mi hazánka t illeti, azt el n e mellőzzük). 

„ M a lá t tam híres U d v a r k a m a r a i Tanácsos Kempe len U r -
nák (Pozsonyban t.i.) híres sakkozóját és beszélő machináját. 
Őfelsége a meghal t Császárné, az ő magas famíl iá ja , több 
Császári s idegen miniszterek, tudósok és mívészek látták 
ezt játszani, vagy magok is játszottak vele, gondosan meg-
vizsgálták a mach iná t , és semmit sem talál tak, mi a csalás-
n a k legkisebb gyanújá t is támaszthatná; s emmi t sem talál-
tak egyebet bámulásra mél tóná l . 

„Ezen A u t o m a t hí re Európának nagy részére ki ter jedt , ú j -
ság és journál í rók a híradással foglalkoztak, és - min t tör-
t é n n i szokott, m időn egyik a másik u t á n csuda dolgot be-
szél el, - mindég hibásan és n e m egyezőleg. A bará tom, ki 
m a j d m i n d e n n a p látta, s maga is gyakran játszott vele, hi-
teles tudósítást készített feló'le, s közölni fogom. 

„Tetszéssel e légedve, mi t t a l en toma nyer t , megveté Kem-
pe len úr a mach iná jáé r t a j án lo t t nevezetes summát ; és va-
l amin t hivatalos dolgokkal , úgy egyéb fon tos mechan ika i 
merényekkel foglalkozva, megfosztá bará t ja i t és a sok tud-
n i vágyó idegeneket azon gyönyörtől, hogy ezen mester-
míve t l á tha tnák , e lmulasztván megigazítani azt a hibát , mi 
ra j t a rakodáskor és v i te lkor esett . Heve r t t e h á t az éjszaki 
uraságoknak Bécsbe jöt tökig, midőn a császári felség, min-
d e n k é p p kellemessé aka rván t enn i vendége inek a főváros-
b a n va ló tartózkodást , Kempe len úr mach iná j á ró l is meg-
emlékezet t , s parancso t külde hozzá, hogy e lő t tök játszassa. 
Parancsnak engedve , az udvarkamarai tanácsos úr meggy-
őze m i n d e n akadályt, s a mach iná t egynehány n a p ala t t 
anny i ra helyre hozá, hogy ezzel a magas vendégeke t legkel-
lemesebb csudálkozásba e j the t t e , s tőlök is azt az óha j tás t 
ha l lo t ta , l á t ta tná m a c h i n á j á t a világgal. Őfelsége a császár 
ezen kegyelmes nyi la tkozásban megegyezett, s azon esetre, 
h a meg akarna vele idegen országokat lá togatni , két évet 
ado t t erre szabadságot fordí tani . 

„Ez, és a mívelt közönség á l landó kívánsága, e lhatároztat-
ta vele, használni a legfelsőbb engedelmet . Mivel pedig ez 
a m a c h i n a széllyelszedés és rakodás véget t némel ly változ-
ta tás t k ívánt , idő kel le t t míg olyan á l lapotba té te te t t , 
hogy vele hosszú u ta t meg lehessen t enn i . 

„És ez akadályozta egy másik beszélő machinának teljes el-
készítését. Mind a mellett annyira ment már vele, hogy egy 
ilyen machinának lehetségét megmutathat ja , és egy új, s ed-
dig esmeretlen találmányt, a 'tudósok' ítélete alá bocsáthat. 

„Még csak a feje kész, mely felette sok kérdésre igen világo-
san s é r te lmesen felel. Szava csendes alt; h a n g j a is m i n d e n -
képp kellemes, csak az R-re t e j t i ki harsányan . H a valamit 
n e m jól értenek, vagy érteni n e m akarnak, a m o n d o t t a t 
halkkal megújí t ja; de h a még egyszer teszik ezt vele, gonosz 
és haragos hangon mond ja meg. - É n négy nyelven , n é m e -
tül, latinul, olaszul és f ranciául ha l lo t t am beszélni, és ezen 
nyelveknek legnehezebb szavait tökéletesen jól k imondani . 

Jegyzés. Ce rvan tes a D o n Q u i x o t é b a n emlí t i D o n A n t o n i o 
M o r e n o n a k beszélő fejét , 8-dik rész, 62-dik fejezet. Ez a ró-
mai császárt ábrázol fej faasztalon állt, és az asztal f a t a lpon . 
A fej az asztallal úgy össze vol t foglalva, hogy a k e t t ő közt 
az összefoglalást észre sem lehe te t t venn i . Fej, asztal, s a fej 
alat t lévő asztalláb üres volt , és csa tornát képezett , egy al-
só szobába leszolgálót. E csa tornába bádogcső re j te te t t , 
mely az asztallábon és asztalon, s a fe jnek mel lén és nya-
k á n is keresztül f e lment . Az alsó szobában vol t az ember , 
ki a kérdésre feleletet adot t , száját a csőre tévén, mely 
m i n t beszédcső a szót felülről alá és alulról fel oly tisztán, s 
é r t h e t ő e n vezet te , hogy észre s e m l e h e t e t t a csa la tás t 
v e n n i . 

Holéczy. 

„És emlí te t t Kempe len úr most tesz készületeket közelgő 
utazására, mit Belgiumban, Francia- s Angolországban 
szándékozik t enn i . A m a c h i n á t vele m e n ő emberek által 
fogja mu ta tn i a t udn i vágyóknak, s ezáltal ezen míve l t 
nemzetek újságvágyát és kívánságát kielégíteni . 

Toldalék a levélhez. 
Barátom jelentése a sakkozóról 

„Kempelen Farkas úr, magyar kir. udvarkamara i tanácsos , 
1769. midőn éppen császári dolgok mia t t Bécsben mula -
tot t , a boldogult császárné Már ia Terézától kegyelmesen 
meghíva to t t az udvarba, hogy je len legyen néme ly m a t e -
mat ikai mu ta tványokon , mike t egy Pelletier n e v ű Francia , 
Ossonam és Guyot Observations Mathematiques-séből, n a -
gyobbára mágnes erejével m u t a t o t t . Ezekről őfelsége ke-
gyelmesen mél tóz ta to t t vele egyet mást szólani, és az ud-
varkamarai tanácsos bizonyossá t e t t e a M o n a r c h á t , hogy ő 
bízik magához olyan m a c h i n á t készíteni, mely mindazt , 
mit őfelsége éppen most t ek in te té re mél ta to t t , sokkal felül 
fogná múlni . Őfelsége kegyelmes kifejezésekkel buzdí to t ta , 
v i n n é tökélyre szándékát , s ezt ő min t parancso t úgy 
vévén, rövid idő a la t t oly au toma to t készített, mely m i n -
d e n ily neműt , amit látni l ehe te t t , sokkal fe lü lmúl t . 

Tudományos Gyűjtemény 1835. VIII. kötet, 115-118. 
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2000 
„A m a c h i n a emberre mutat természeti nagyságban, törö-

kösen öltözve, asztal mellett ülve, melyen egy sakktábla. 
Ez a mintegy h á r o m és fél Bécsi lábnyi hosszú, s két és fél 
lábnyi széles asztal négy lábon áll, mindenik alatt kis hen-
ger, hogy anná l könnyebben lehessen ide s tova tolni, mit 
a találó úr o t t a n ot tan cselekszik is, hogy így az asztal alatt 
gondolható közösülésnek minden gyanúját elmellőzze. 
Ezen mach iná tó l nem messze van egy közönséges kis asz-
tal, s azon egy lezárt ládácska, melynek azonban a machi-
nával legkevesebb köze sincs. M i n d az asztal, mind a ma-
china maga tele kerekekkel, emelőrudakkal és rugókkal. 
Machinája belrészét nem is vonakodik Kempelen úr meg-
mutatni, k ivál t midőn tapasztalja, hogy belerejtett gyerme-
ket gyanítanak. Én mind az asztalt, mind a machinát igen 
gondosan többször megvizsgáltam, s azért egész meggyőző-
déssel á l l í tha tom, hogy ilyen gyanúnak legkisebb alapja 
sem maradhat . 

„A mach iná t több ízben lát tam játszani; de sohasem tud-
tam csudálkozás nélkül szemlélni főképpen a karjának 
azon sokféle s összetett mozdulásait, amikkel játszik. Mert 
felemeli kar já t , a sakktáblának azon részére viszi, hol az a 
kaikul áll, melyet el kell tenni, a csukló mozdításával lebo-
csátja kézfejét a kalkulra, kezét k inyi t ja , ismét a kalkult 
megfogni becsukja , felveszi, s azon mezőre teszi, hova men-
ni kell. Ez meglévén, karját a sakktábla mellett lévő ván-
kosra fekteti . H a ellenesétől kalkult nyer, egy mozdulással 
a tábláról elveszi, és oly mozdulások rende szerént, mint le-
írtam, karját ismét odaviszi felvenni a maga kalkulját, s azon 
mezőre tenni, hol az állt, melyet elvett, és már félretett. 

„Gyakran é l tek ravaszsággal a m a c h i n á t megcsalni. Ügy 
menették p.o. a királynét, mint m e n n i szokott az ugró; de 
a machina megkapta mindjárt a királynét, és visszatette 
mezejére, ahol e lébb állott. Mindez pedig oly nagy készség-
gel történt, m i n t csak egy legügyesebb játszótól telhető. 

„Ámbár legszorosabban és gondosabban vizsgálták meg 
sok bel- és külföldi tudósok s matemat ikusok ezt a machi-
nát, mégsem jöhe t t ek avagy csak egy kis gyanításra is, 
hogy miként viszi véghez mozdulásait. Én gyakran hűsz, és 

több személlyel is vol tam a játszószobában, szemeiket min-
denek a találóra függeszték, ki mindég vagy az asztal mel-
lett állott, vagy egynáhány szempillantatig a mellette lévő 
ládácskába nézett, vagy pedig egynehány lépésnyire távul 
is ment. De csak egyetlen egy sem vehe te t t észre rajta leg-
kisebb olyan mozdulást, mi a machinára valami befolyást 
árulhatott volna el. — Azok, kik Párizsban a különös mu-
tatványosoknál látták a mágnes foganatját , azt hit ték, 
hogy mágnes az eszköz, mely itt a karnak vezetésére hasz-
náltatik. De nemcsak igen sokat lehet ezen gyanítás ellen 
felhordani, hanem Kempelen úr azt is ajánlja, hogy ő akár-
kinek, ha tetszeni fog, legerősebb és legjobban fegyverzett 
mágnest enged az asztalra tenni, vagy annyi vasat, vala-
mennyit akar, semmit sem tar tván attól, hogy emiatt a 
machina mozdulása legkevesebb akadályt is szenvedne. 

„Szükséges megjegyezni, hogy ennek a machinának csu-
dálatos volta főképpen abban áll, hogy benne a mozdulás-
nak nem oly határozatlan rendjei vágynák, mint az ilyen 
neműnek minden más leghíresebb míveiben; hanem mind-
ég úgy mozdul, mint a játéknak az ellenfél mozdulása által 
sokképpen változó terve megkívánja, h o n n a n a mozdulás-
beli sokféle összeköttetésnek csudálatos sokasága következik. 

„Az udvarkamarai tanácsos úr a machina karjának rugóit 
néha-néha felhúzza, megújí tani a mozdító erőt. De jól ész-
re venni, hogy ennek a vezető erővel, vagy a kart ide s oda 
igazító tehetséggel, ami ezen machinának legnagyobb érde-
me, semmi köze sincsen. Vagyon h ihe tőképen a találó úr-
nak befolyása minden vonás igazítására, a mit az Automat 
tesz; ámbár láttam, hogy egymás u tán több vonást is enge-
dett a machinának tenni , egészen magára hagyatva. És, 
gondolaton szerént, ez az a kömyülmény, mit legnehezebben 
lehet megfogni mindazok közt, amik e machinát illetik. 

„A találónak érdeme ezen mívnél annál nagyobb, mivel 
semmiféle mívész sem volt mellette, ki az ilyen nemű mun-
kához megkívánható ügyességgel bírt volna, és így a leg-
több darabot szinte magának kellett készíteni. 

Holéczy. 

]. F. Freiherr zu Räcknitz könyvének címlapja. 
Ez a ma ismert legrészletesebb, illusztrált bemutatása a 

sakkautomatának, azonban nem Kempelen elgondolásait 
tükrözi. Nem hihető' (amit állít), hogy újból 

megépítette volna Kempelen gépét. 
Räcknitz V. táblája. O így képzelte el 
a török karját mozgató mechanizmust. 
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A sakkozó automata már játék közben, elölről. Állítólag 
Kempelen rajza, amelyet azonban K. G. Windisch: 
Inanimate Reason or a Circumstantial Account ... 

(London, 1784) című könyve nyomán szoktak közölni 
(a forrást nem mindig megnevezve). 

Az automata hátulnézetben, játék előtt. így mutathatták 
be a nézőknek. Állítólag ez is Kempelen saját rajzából 

készült ábrázolás. 

Räcknitz könyvének I. táblája. A sakkozó gép elölről, 
a játék előtti bemutatáskor. A rajz és a betűkkel is jelzett 

magyarázat Räcknitz elgondolását tükrözi. 

Räcknitz III. táblája. Szerinte az ajtók becsukása után 
a gépben elbújt valódi sakkozó így ült és játszott a térde 
felett levő kis sakktáblán. A könyvben bonyolult leírás 

olvasható arról, hogyan „látott" a valódi sakkozó, 
hogyan tudta mozgatni a bábokat az asztal tetején látszó 

sakktáblán. Más felfogás szerint a valódi sakkozó a 
„török" testében volt, és annak mellén keresztül látott. 
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Szilágyi Akos 

ÚJABB LAPOK A SZITTYA-SZÓTYÁRI 
Árpádkor 

ül a szittya szinte árván 
hüledezve pár ütésnyi 
országosan időt kérvén 
düledezve s írógépe 
ülve ül csak fölé hajol 

elütve még 
érvet érvvel 

ül a Házban elérve mit 
pártok között vér nem ér el -
váltólázban nincs letörve 
két szék között bárha orvul 
ül a padban letiporva 
Bibó ült így bárha veszve 
ötvenhatban szabadságharc 
parlamenti állameszme 
irodában mégis ő van 
hitte már hogy felül ő van 
kalodában mert felül a 
de az orosz szabadság van -
legyintett csak ötvenhatban 
nem oszt-szoroz hatvannyolc van 
s elengedte: hatvannyolcban 
„konyec filma nyolcvannyolc van 
igyi domoj (nyolvannyolc vagy 
öreg sztari!" nyolcvankilenc? -
„mindjár' mindjár' - nekem nyóc ha 
néz föl Bibó neked kilenc!) 
(demokrata 
nem beszari!) 
csak ezt még itt így ül így ül 
rendbe teszem - ő is ottan 
befejezem róka-fogta-
ezt a kérvényt csuka-fogtan 
e beadványt ott a padban 
külvilágnak munl<apadban 
e feladványt" — parlamenti 
néz föl Bibó gályapadban 
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ül szelíden 
s begurulva 
nem érti 
amiről szó van 
neki ez mind 
arabul van 
lázong mollban 
dühöng dúrban 
gályarab egy 
magyar úrban 

ül a szittya 
szakadatlan 
canossát ül 
szégyenpadban 
ül csak furcsa 
hangulatban 
hangorlíánban 
stadionban 
kispadon ül 
a sarokban — 
játék nem ment 
soha jobban! 
hajra fiúk! 
jobb-bal jobb-bal! 
balra szöktet 
bead jobbal 
kezdődik az 
erőfutball 
de a kapunk 
de a kapunk! 
senki nem védi 
a kapunk! 
hej gyerekek 
de kikapunk! 

ül a szittya 
lankadatlan 
mert szivében 
szolgálat van — 
habár nincs is 
szolgálatban! — 
ötvenhat van -
hatvannyolc van 
hercehurca 
és tömlöc van 
íróasztal 

könyvespolc van 
Bibótól van 
ami ott van 

ül a szittya 
Duna partján 
a Ház előtt 
kettes hol jár 
ül a lépcsőn 
mint erkélyen 
s nézi ahogy 
éjre éj jön 
dinnyehéjra 
dinnyehéj jön 
ülve ül csak 
hogy ne álljon 

ül a szittya 
rendületlen 
rendek között 
ülésrendben 
mit kiadnak 
rendeletben -
rendesen ül 
rendiesen! -
átkos rendben 
pártos rendben 
tekintete 
meg se rebben -
fő a sorrend! 
a műsorrend! 
söprögetnek: 
kis rend jó rend 
rend a rendnek 
csendben örvend 

ül a szittya 
állna ámbár! 
gótikus szitty -
ül nem ugrál 
barokk szittyek 
közt egy polgár! 
egymaga 
országot formál 
jogot véd míg 
más azt nyirbál -
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körülötte 
mamelukhad 
hivatalból 
elbutultak 
körülötte 
titkár foglár 
üzletember 
és nyafoglár 
s rég időkből 
- Allah Akbár! -
felsír egy-egy 
három per hár' 

ül a szittya 
pártok partján 
egyiknek sem 
állhat pártján 
ott ül ott ül 
hol part szakad 
hol párt szaliad -
s elnézi a 
lótuszokat 
köldököt néz 
- államköldök! -
amíg ti 
benn öldököltök 
ott ül ott ül 
hol nincs adás 
(dehisz minden 
rész •' szakadás -
pars pro toto! 
műsoridő-
kimaradás!) 
ül hol mindig 
ülni szokott 
szökött király 
katonája 
pártok pártos 
szakadárja 
szabadszájú 
szabad madár 

ül a szittya 
ülvén ülvést 
végigül száz 
országgyűlést 
hej de helyt ül! 

helyettünk ül 
az a szittya 
amit mond 
helyettünk mondja 
helyettünk ül 
helyettünk néz 
helyettünk lát 
messzi földrészt 
rémországot 
halvészt dögvészt 
nézése a 
ködben elvész 

ül a szittya — 
szótárt szétül 
hol itt hol ott 
szanaszét ül 
ül hogy szinte 
beleszédül 
ül a szittya 
ülvén ülvést 
gondolatban 
hátradűlvést 
de csak színleli 
az alvást -
ami benn volt 
végre kinn lásd: 
rémálommal 
teli padlást 
csizmadobajt 
nő-sikoltást 
tarkónlövést 
láncontartást 
kinn lásd kinn lásd 
száz év könnyét 
száz év kínját 
kinn a Házból 
hőbörgőket 
ábrándok közt 
ébredőket 
ahogy mennek át 
emberbe -
vérbürgerből 
hamburgerbe 

ül a padba' 
munkapadba' 
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parlamenti jaj csak egy tett! 
gályapadba' hej csak egy tett! 
ahogy te ülsz egy tett kéne 
itt magadba de jó nagy tett 
mikor ezt a mely egész 
verset írod országot éltet 
s szittya hősöd Európába 
küldöd hadba visszaültet 
parlamenti 
haddelhadba 

ül a szittya 
ülve ül csak 

ül a szittya szittya szívén 
állam ormán mint egy Kolcsak 
hajóorrban - - kozák pika! -
„hol a kormány? „ a bú átcsap 
jobbról ármány átviharzik: 
balról furmány bár ne ülne! 
egész ország bárcsak bárcsak! 
letipormány itt mindenki 
(bár talán már kiabál csak 
ez is vívmány!) vagy ha nem hát 

olyat ordít 
fején látszik 

ül a szittya a gyomor-hit 
fennen ül csak 
nincs már élcsap 
párt mely elcsap egyik nyelvünk 
- kinek furcsa magyarítja — 
kinek furcsább! - iskolában 
így hát ül csak úgy tanítja! 
( hej hol lehet másik szól: 
a Ház kulcsa népszaporulat! 
beadhassa mintha 
ha majd kérik tenyésztene nyulat 
a szakácsnék — harmadik 
Marcsi Julcsa?) adja az urat 

a negyedik meg 
kirúgat 

ül a szittya ötödiket -
fennen ül csak s kicsit ugat! 
onnan néz le 
parlamentre 
minden lentnél árvalányhaj 
lentibb lentre kökény pitypang 
mintha mindent egy hang nem sok -
latra tenne annyi sincs hang 
tettleg néz vox humana -
a tétlenekre komornyik-hang! 
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mit csináljunk 
ha ennyink van?! 
pötyhang pityhang 
cérnavékony 
fityfirity-hang 
a szabadság 
hangja - egy hang 

„hogy is hogy is? 
mi ez itten? 
mi folyik benn 
sej a hírős 
parlamentben?" -
kérdené de 
beleröttyen 
jobbról egy hang 
„mit pofázik 
ez a jöttment?" 
jöttment szittya 
meg se hökken 
kérdez megint 
most balról jön 
aki beint: 
„mit motyogsz itt? 
töpörödj el!" 
szittya ül csak 
szívtöröttyen 
untatja e 
szóparittya 
parlament 
csont-operettje 
pártok pettye 
pereputtya 
kinek ki lett 
meglopottja 
letiportja 
untatja hát 
teker egyet 

„ez lennék én? 
én lennék ez?" -
egész ország 
vele kérdez: 
„mi viselnénk 
ezt a képet? 
vagy inkább ők 
a miénket? 

e szép maszkok 
e jó firmák! 
mákotok van 
hogy nép nincs má'! 
de hisz a 
bökkenő épp ez: 
képviselőt 
a nép képez! 
vagy mostantól 
már másképp lesz? 
a kép népez 
s képet néz ez? 

hej szemmaszázs! 
országimázs! 
országverés 
országvarázs! 
kell a jó kép 
kell az imázs! 
mi majd megfizetjük 
(ki más?) 
kinek csak kép 
kinek ikon 
nézik Bécsben 
nézik Makón 
New York nézi 
London - fakón 
míg ki nem 
esnek a lukon 
hírablakon 
zászlólikon 

ül a szittya -
s föláll menten 
szétnéz porló 
parlamenten 
pártok fölé 
fölemelten 
s olyat mordul 
olyat kiált 
hinnéd élteti 
a királyt 
ámde király 
többé nincsen 
koronája 
a kilincsen 
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Hunor s zsinór ismerem őtet 
sújtás s mente csinál az még 
darutollas nyersből főttet 
naplemente! majd kifundál 
rónák réme! majd kigondol 
árkok hőse! valamit e 
hurkaherceg szemétdombból 
legerősebb! kitalál a 
a bűnösök labirintból 
mindig mások - diadalmi 
hej bocskais alagútból!" 
pufajkások! 
olajszőke 
grófok bárók ül a szittya 
milliárdokat szittya-elnök 
dobálok! néha ledől 
hortobágyi szunyókálni 
tájkufárok (csak ne kéne 
viplistások annyit ülni 
vip-vip-hurrá! annyit állni!) 
hadd menjen parlament jön 
itt minden szarrá! parlament megy 
tiporjuk szét csak a szittya 
izzé-porrá marad egyhelyt 
ha a világ ültő helyét 
nem tipor rá! hej megállja 

szabadulást 
ülve várja 

ül a szittya várja várja 
négy hetente de kivárja 
(ez a szittya 
parlamentje!) 
„virradat van? ül a szittya 
naplemente? áll az állam 
valakinek ezer éve 
esze ment e'?" áll e tájon 
sír a kórus: hát hadd álljon! 
„nyente! nyente!" azért állam! 
„miért hull könny? áll az állam 
itt az alkony? álldigálva 
a szabadság államváltig -
bizony vékony váltig állam! 
pottyanékony áll az állam 
illanékony lábát váltva 
de végül is bal-jobb 
találékony! bal-jobb 
kitalál az áll az állam 
majd valamit állva áll csak 
ahogy én néha átcsap 
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fejünk fölött 
néha átver 
néha ránk csap 
cellaajtót 
áll csak áll csak 
megjavítva 
helyreütve 
áll hibátlan 
télben-ny árban 
szuverénül 
tetején a 
szuverén ül 

de nem is ül 
csak kiállva 
álomállam 
ajtajába 
vállát a 
keretnek dönti 
s szétnéz: „nem kell 
eróíködni! 
minden állam 
csak egy keret 
nem ereszt soha 
gyökeret 
e keretben 
akarat van -
népakarat 
vagy más önkény 
háború és 
békekötvény 
szabadság van 
jótény bűntény -
államélet — 
halálöntvény! 
de köti jog 
köti norma 
köz kezében 
játékgyurma! 

vivát állam 
és le veled! — 
hadd tapintom 
elevened! 

csapágyaid 
hajtószíjad -
csak a vérünket 
ne szíjjad! 
állj csak állam 
mint az állvány! 
bármiből állsz 
ne légy márvány! 
és ne kérkedj! 
ne gyökérkedj! 
levegő légy! 
légy szivárvány! 
úgy állj mintha 
nekünk állnál 
artista áll 
világszámnál 
háp! és ugrik 
halál nagyot: 
Kelet voltam 
Nyugat vagyok! 

vivát szittya! 
vivát vivát! 
meghallottad 
idők szavát! 
tíz év nagy út 
tíz év kis út 
hej fel is út! 
hej le is út! 
akácos út -
ha végigmegy 
rajta Kossuth! -
fináncos út 
viháncos út 
az lesz csak a 
vivát-os út! 
vivát szittya! 
vivát Kossuth! 
kiálts nagyot 
kiálts EU-1! 
a nap kisüt -
s nincs visszaút 
elvetve a 
kocka - out! 
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